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                                                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                          

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  
                            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2022 
Αριθ. Πρωτ.:  2832.9/ 92858/2022 
 

 
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)  
Ταχ. Κώδικας     : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Πληροφορίες     : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Π. 

      Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΚΙΡΚΟΥ Χρ.  
Τηλ.                      : 213-137 4652/1081 
Η/Τ                       : dipea.b@yna.gov.gr  

        
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  

                    ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
                     

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 23/2022 
Συστημικός αριθμός: -180760- 

 
 

Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού  
για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα 

έτη 2023-2024-2025»,  
για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων  τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και 

είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ #346.327,28€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων 
κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας, όπου απαιτείται και  Φ.Π.Α. 24%, 

όπου απαιτείται),  
(συνολικός π/υ χωρίς Φ.Π.Α.: #281.231,68€#, Φ.Π.Α.: #65.095,60€#),  

με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
 

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

Ν η σ ι ω τ ι κ ή ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  
 

- Έχοντας υπ’ όψιν:  

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

α. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 119 της 4-5-2016). 
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β. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8
ης

 Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 
Ουκρανία (EE L 111 της 8-4-2022). 

γ. Του α.ν.2141 της 11/12 Δεκ.1939 «Περί καθορισμού ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας» (Α’ 538). 

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

ε. Του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α' 25). 

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

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

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

θ. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). 

ι. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226). 

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

ιβ. Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της 
Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16 Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’ 107). 

ιγ. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167). 

ιδ. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74). 

ιε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

ιστ. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

ιζ. Του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της 
κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και 
άλλες διατάξεις » (Α΄ 184), και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 52-57 του Μέρους Δ΄, «Στρατηγικός Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», και το γεγονός ότι δεν έχει καθορισθεί έως σήμερα η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.,  κατ'  
εφαρμογή του άρθρου 52 του νόμου αυτού.  

ιη. Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44). 

ιθ. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 
137). 

κ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄184). 

κα. Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄59). 

κβ. Του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και 
διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄71). 

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

κδ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 
98). 

κε. Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34), 

κστ. Του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (Α’ 114). 

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

κη. Του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών» (Α’ 64). 

κθ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 

λ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 
121). 

2. Τις Αποφάσεις όπως αυτές ισχύουν: 
α. Την αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής 
υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764). 

β. Την  αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των 
δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (Β΄ 431). 

γ. Την  αριθ. ΥΠΟΙΚ 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4-2-1999 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό 
ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» (Β’ 153). 

δ. Την αριθ. 2/51557/0026/2001/10-9-2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209).   

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

Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Β’ 969). 

στ. Την αριθ. 57654/2017/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781). 

ζ. Την αριθ. 63446/31-5-2021 Κοινή Απόφαση  Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας 
«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (B’ 2338). 

η. Την αριθ. 64233/8-6-2021 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β’ 2453). 

θ. Την αριθ. 76928/9-7-2021 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 
3075). 

ι. Την αριθ. οικ. 98979 ΕΞ 2021/10-8-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών , Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών   «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)» (B’ 3766). 

ια. Την αριθ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών/Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του Ν. 4270/2014» (Α.Δ.Α. : 65ΟΦΗ-36Κ). 

ιβ. Την αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

ιγ. Την αριθ. πρωτ.: 2831.8-1/48814/2022/7-7-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1
ου

  (ΑΔΑ: 6ΦΝ14653ΠΩ-Μ54) με 
θέμα «Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων αξίας άνω των 30.000 
Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», 
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ιδ. Την αριθ. πρωτ.: 2834.2/64111/2022/13-9-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 4
ου

  (ΑΔΑ: Ω5ΣΚ4653ΠΩ-9Λ8) με 
θέμα «Συγκρότηση Τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο ¨Παροχή υπηρεσιών 
τηλεφωνίας (σταθερής) και πρόσβασης στο διαδίκτυο ετών 2023-2024-2025¨», 

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

3. Το αριθ. πρωτ. Α1000.0/13089/2022/22-8-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Υπουργού με συνημμένο το υπ΄ αριθ. 
50/23-6-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το οποίο 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης της εν θέματι παροχής υπηρεσιών. 

4. Το αριθ. πρωτ. 2433.10-6/68182/2022/27-9-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. (ΑΔΑΜ: 
22REQ011651131), το οποίο αποτελεί το πρωτογενές αίτημα του διαγωνισμού. 

5. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΙ.Π.Ε.Α. 4
ο
 υπ’ αριθ.πρωτ. 2834.5/80072/2022/9-11-22 με τη διαβίβαση του τελικού 

τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, του επικαιροποιημένου έντυπου τεκμηρίωσης κόστους και της  Έκθεσης Ελέγχου 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την εν θέματι παροχή υπηρεσιών.  

6. Το αριθ. πρωτ. 2433.10-6/84370/2022/25-11-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. περί παροχής 
διευκρινίσεων αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων και λοιπών στοιχείων προς συμπερίληψη 
στο σχέδιο της Διακήρυξης. 

7. Την αριθ. πρωτ.: 2811.6/86819/2022/5-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΓΟ4653ΠΩ-ΡΘΦ και ΑΔΑΜ: 22REQ011733634) 
Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α΄ περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον Ειδικό Φορέα 1041-
502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στον λογαριασμό ΑΛΕ 2420101001 «Έξοδα 
Σταθερής Τηλεφωνίας» για τα έτη  2023-2025, το οποίο αποτελεί εγκεκριμένο αίτημα του διαγωνισμού.   

8. Την αριθ. πρωτ.: 2811.6/86839/2022/5-12-2022 (ΑΔΑ: 6Ο8Π4653ΠΩ-ΚΗΞ και ΑΔΑΜ: 22REQ011733952) Απόφαση 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α΄ περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον Ειδικό Φορέα 1041-502-
0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στον λογαριασμό ΑΛΕ 2420102001  «Έξοδα 
Κινητής Τηλεφωνίας», το οποίο αποτελεί εγκεκριμένο αίτημα του διαγωνισμού. 

9. Την αριθ. πρωτ.: 2811.6-1/87055/2022/7-12-2022 βεβαίωση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Α’ (ΑΔΑ: Ψ3Σ64653ΠΩ-
5ΒΨΩ) περί νομιμότητας της εν λόγω δαπάνης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ν. 4811/2021. 

10. Την αριθ. πρωτ.: 2811.6-1/87065/2022/7-12-2022 βεβαίωση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Α’ (ΑΔΑ: 6ΔΨΒ4653ΠΩ-
5ΥΓ) περί νομιμότητας της εν λόγω δαπάνης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ν. 4811/2021. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

1. Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής με σφραγισμένες προσφορές σε 
ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και 
Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων 
σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ #346.327,28€# 
(συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου 
χρήσης κινητής τηλεφωνίας, όπου απαιτείται και  Φ.Π.Α. 24%, όπου απαιτείται), η οποία επιμερίζεται σε 
καθαρή αξία διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(281.231,68€#, και σε Φ.Π.Α. 24% ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών  
(#65.095,60€#). 

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ύψος των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και 
τριάντα τεσσάρων λεπτών #25.812,34€# (καθαρή αξία #20.816,40€#, Φ.Π.Α. 24% #4.995,94€#).  

Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά στην προμήθεια των κάτωθι Ειδών: 

ΕΙΔΟΣ Α: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα 
οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών #68.944,10€# και με δικαίωμα 
προαίρεσης οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών #8.804,50€# 
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(συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και  
Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται σε:  

συνολική αξία: εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ 
(#77.748,60€#), καθαρή αξία: εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και  σαράντα οκτώ λεπτών (#62.700.48€#) 
και Φ.Π.Α. 24% ύψους δεκαπέντε χιλιάδων σαράντα οκτώ  ευρώ  και δώδεκα λεπτών (#15.048,12€#). 

Το Είδος Α περιλαμβάνει τα Υποείδη: 

Υποείδος  Α1: Εκατόν είκοσι μία (121) συνδέσεις ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο είτε ADSL με ονομαστική 
ταχύτητα 24Mbps/1Mbps (download/upload) είτε VDSL με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα 30Mbps/2Mbps 
(download/upload), με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τεσσάρων (04) ομοίων συνδέσεων, όπως 
περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Α-1 του Προσαρτήματός τους 
(Παράρτημα Α της παρούσας) 

Υποείδος  Α2: Δύο (02) συνδέσεις ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας VDSL, με δικαίωμα 
προαίρεσης μέχρι επιπλέον τεσσάρων (03) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Α-2 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α της παρούσας) 

Υποείδος Α3: Δεκαοκτώ (18) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο με υπηρεσίες ADSL ή VDSL με ελάχιστες 
ταχύτητες 24Mbit (download)/1Mbit (upload) που συμπεριλαμβάνει και υπηρεσίες ενσύρματης τηλεφωνίας, με 
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δέκα (10) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Α-3 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α της παρούσας) 

ΕΙΔΟΣ Β: Παροχή Υπηρεσιών Δορυφορικών Συνδέσεων, προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ #15.952,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και  Φ.Π.Α. 24%, 
όπου απαιτείται), που αναλύεται σε: 

καθαρή αξία: δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (#14.800,00€#) και  Φ.Π.Α. 24%: ύψους χιλίων ευρώ και 
εκατόν πενήντα δύο λεπτών (#1.152,00€#).  

Το Είδος Β περιλαμβάνει τα Υποείδη: 

Υποείδος  Β1: Δέκα (10) συνδέσεις δορυφορικών τηλεφώνων IRIDIUM 9555, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (Ομάδα B) (Παράρτημα Α της παρούσας)  

Υποείδος  B2: Τέσσερις (04) συνδέσεις δορυφορικών τηλεφώνων INMARSAT ISATPHONE PRO, όπως 
περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα B) (Παράρτημα Α της παρούσας)  

ΕΙΔΟΣ Γ: Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης Στο Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, 
προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και πέντε λεπτών 
#224.310,05€# και με δικαίωμα προαίρεσης πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων 
λεπτών #5.699,04€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης 
κινητής τηλεφωνίας και  Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται σε:  

συνολική αξία: διακοσίων τριάντα χιλιάδων εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (#230.009,09€#),  καθαρή αξία: εκατόν 
ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (#185.491,20€#),  και Φ.Π.Α. 24% 
ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεπτά ευρώ  και ογδόντα εννέα λεπτών (#44.517,89€#). 

Το Είδος Γ περιλαμβάνει τα Υποείδη: 

Υποείδος  Γ1: Πενήντα (50) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (δίκτυο 4G), 
με χρήση USB Stick, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων, όπως 
περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Γ-1 του Προσαρτήματός τους 
(Παράρτημα Α της παρούσας) 

Υποείδος  Γ2: Δώδεκα (12) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G, με χρήση 
Router, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Γ-2 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α της παρούσας). 
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Υποείδος  Γ3: Διακόσιες ογδόντα πέντε (285) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας 4G, με χρήση WiFi Modem/Router (MiFi), με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) 
όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Γ-3 του 
Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α της παρούσας). 

Είδος Δ: Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Δ) και τον Πίνακα Δ-1 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα 
Α της παρούσας) και με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον μίας (01) όμοιας σύνδεσης, προϋπολογισθείσας 
αξίας εξήντα έντεκα χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών #11.308,80€# και με δικαίωμα 
προαίρεσης έντεκα χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών #11.308,80€# (συμπεριλαμβανομένων 
νομίμων κρατήσεων και  Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται σε:  

συνολική αξία: είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (#22.617,60€#), 
καθαρή αξία: δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (#18.240,00€#) και Φ.Π.Α. 24% ύψους τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα  επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (#4.377,60€#). 

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή στο στάδιο κατακύρωσης, με την απόφασή της μπορεί να κατακυρώσει 

τη σύμβαση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, για 

το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των παρεχομένων υπη-

ρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή για περισσότερα από τα είδη Α, Γ και Δ και 
τα υποείδη Β1 και Β2 και αποκλειστικά για το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε είδους (Α, Γ και Δ) και κάθε 
υποείδους (Β1, Β2), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος (Είδη Α, Β, Γ και Δ) 
και κάθε υποείδος (Υποείδη Β-1 και Β-2) δεν ξεπερνάει τον προϋπολογισμό αυτού. 

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού 
Προϋπολογισμού Εξόδων του Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ειδικό Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στους λογαριασμούς ΑΛΕ 2420101001 «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» και ΑΛΕ 
2420102001  «Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας» οικονομικών ετών 2023-2025. 

4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

Η σύντμηση της προθεσμίας κρίνεται επιβεβλημένη διότι η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και πρόσβασης στο διαδίκτυο και δορυφορικών συνδέσεων σε 
Υπηρεσίες και Επιχειρησιακά Μέσα του Φορέα μας, των οποίων οι τρέχουσες συμβάσεις (Τ08/2022/12-3-2021 
και Α06/2022/9-2-2022) λήγουν την 29.3.2023 και 15.2.2023, αντίστοιχα. Γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε 
διακοπή στην παροχή τους θα προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία του Φορέα, καθώς μάλιστα δεν 
αποκλείεται η πιθανότητα επανάληψης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, η ανάγκη ολοκλήρωσης της 
καθίσταται άμεση και επείγουσα. 

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

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

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

 

4-1-2023 

 

5-1-2023 

και ώρα 09:00  

25-1-2023 

και ώρα 15:00 

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

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 31-1-2023 ώρα 11:00. 

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

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 64233/2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 2453). 

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 της Διακήρυξης. 

5.   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων3. 

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

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

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2022 (τεύχος L 111) : «Απαγορεύεται η ανάθεση ή η 
συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, 
παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της οδηγίας 
2014/23/ΕΕ, των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, του 

                                                           
1 

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
2 

Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 
6 και 7. 

3 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την 
έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως 
αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση 
α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

4
   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε), και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, 
καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, σε ή με:  

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

 β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε 
ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 
αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν 
σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στων 
οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. 
Κατά συνέπεια, οικονομικοί φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση, δεν δικαιούνται να 
συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, και τυχόν συμμετοχή τους συνιστά λόγο απόρριψης της 
προσφοράς τους, εξ’ αυτού του λόγου. 

6.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 
του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. 64233/2021 Κ.Υ.Α. 
(Β’ 2453) περί Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. 

7.   Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη χρήση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής συμπληρώνοντας την αναρτημένη 
στο ΕΣΗΔΗΣ φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων (σε μορφή word ή.pdf). Τονίζεται ότι, επιπλέον της 
φόρμας- εντύπου που θα αποστέλλει, θα αναγράφει στο αίτημα του εάν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός 
Αθηνών, διότι για τις εταιρείες εκτός Αθηνών η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω skype, γεγονός που απαιτεί 
ιδιαίτερο χειρισμό. Τονίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα.  
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι (06) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρακαλούμε όπως σχετικά 
αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως την 10-1-2023 Επισημαίνεται ότι τυχόν 
καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση στην διεξαγωγή 
της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την μη ορθή τήρηση των διαδικασιών 
υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.    

8. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 4ος 
όροφος, τηλ. 213137-4652/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (10-1-2023), ήτοι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές πρόσθετες πληροφορίες, 
σχετικές µε τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν. 
4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές). Το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, είτε με διαφορετικό 
τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάζονται. Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, 
όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα κατωτέρω Παραρτήματα Α΄ μέχρι ΣΤ΄: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ε’ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΣΤ’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

 

10. Η παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, στο 
σύνολό της,  με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 106. 

 11. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 
Ε.Ε. και εν συνεχεία θα καταχωρηθούν τόσο η Προκήρυξη, όσο και η Διακήρυξη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Επιπλέον, η Διακήρυξη καθώς και η Περίληψη αυτής θα 
καταχωρηθούν στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και θα αναρτηθούν στο 
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
(www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
12. Δίνεται εξουσιοδότηση στη Διευθυντή Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προβεί στην υπογραφή της περίληψης της παρούσας προκειμένου να δημοσιευθεί 
αρμοδίως.- 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΓΑΙ 

Η αριθ. 23/2022 Διακήρυξη με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Α΄ - ΣΤ΄. 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω του Γραμματέα αυτής) 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α’  

2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. 
3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. 

 
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.  
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ’.  

5. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
6. Δ.Π. ΣΤ’ 
7. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ο 
- 4

ο
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2022 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  
 

για την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα 
έτη 2023-2024-2025 

 για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και Μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και για χρονικό διάστημα  είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων  τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και 
είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ #346.327,28€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων 
κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας, όπου απαιτείται και Φ.Π.Α. 24%, 

όπου απαιτείται) 
(συνολικός π/υ χωρίς Φ.Π.Α.: #281.231,68€#, Φ.Π.Α.: #65.095,60€#), 

και συγκεκριμένα για την προμήθεια των κάτωθι Ειδών: 
ΕΙΔΟΣ Α: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
ΕΙΔΟΣ Β: Παροχή Υπηρεσιών Δορυφορικών Συνδέσεων 
ΕΙΔΟΣ Γ: Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης Στο Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας και 
ΕΙΔΟΣ Δ: Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής εφαρμογής  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Τίτλος Προμήθειας: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και 

Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025 για την κάλυψη 

αναγκών των Υπηρεσιών και Μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, (εφεξής «Προμήθεια»)   

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2ο - Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

ΕΙΔΟΣ Α:  

Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και 
Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

Υποείδος  Α1: Εκατόν είκοσι μία (121) συνδέσεις ενσύρματης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο είτε ADSL με ονομαστική ταχύτητα 
24Mbps/1Mbps (download/upload) είτε VDSL με ελάχιστη ονομαστική 
ταχύτητα 30Mbps/2Mbps (download/upload), με δικαίωμα 
προαίρεσης μέχρι επιπλέον τεσσάρων (04) ομοίων συνδέσεων, 
(Πίνακας Α-1 Τεχνικών Προδιαγραφών) 

Υποείδος Α2: Δύο (02) συνδέσεις ενσύρματης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας VDSL, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 
επιπλέον τριών (03) όμοιων συνδέσεων, (Πίνακας Α-2 Τεχνικών 
Προδιαγραφών) 

Υποείδος  Α3: Δεκαοκτώ (18) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο με 
υπηρεσίες ADSL ή VDSL με ελάχιστες ταχύτητες 24Mbit 
(download)/1Mbit (upload) που συμπεριλαμβάνει και υπηρεσίες 
ενσύρματης τηλεφωνίας, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον 
δέκα (10) όμοιων συνδέσεων, (Πίνακας Α-3 Τεχνικών Προδιαγραφών) 
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ΕΙΔΟΣ Β:  

Παροχή Υπηρεσιών Δορυφορικών 
Συνδέσεων 

Υποείδος  Β1: Δέκα (10) συνδέσεις δορυφορικών τηλεφώνων IRIDIUM 
9555, (Ομάδα B Τεχνικών Προδιαγραφών) 

Υποείδος  B2: Τέσσερις (04) συνδέσεις δορυφορικών τηλεφώνων 
INMARSAT ISATPHONE PRO, (Ομάδα B Τεχνικών Προδιαγραφών)  

ΕΙΔΟΣ Γ:  

Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης Στο 
Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής 
Τηλεφωνίας 

Υποείδος  Γ1: Πενήντα (50) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας (δίκτυο 4G), με χρήση USB Stick, με 
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων 
(Πίνακας Γ-1 Τεχνικών Προδιαγραφών) 

Υποείδος  Γ2: Δώδεκα (12) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G, με χρήση Router, με δικαίωμα 
προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων (Πίνακας Γ-2 
Τεχνικών Προδιαγραφών) 

Υποείδος  Γ3: Διακόσιες ογδόντα πέντε (285) συνδέσεις πρόσβασης 
στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G, με χρήση WiFi 
Modem/Router (MiFi), με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε 
(05) όμοιων συνδέσεων (Πίνακας Γ-3 Τεχνικών Προδιαγραφών) 

ΕΙΔΟΣ Δ:  

Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με δικαίωμα 
προαίρεσης μέχρι μίας (01) κάρτας SIM Bulk SMS (Ομάδα Δ Τεχνικών Προδιαγραφών) 

Κωδικoί  CPV : Είδη Α και Γ: 64210000-1 (Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης 
δεδομένων) 

Είδος  Β: 64212900-4 (Υπηρεσίες παρόχου προπληρωμένων τηλεφωνι-
κών καρτών) 

Είδος  Δ: 64212000-5 (Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας) 

Υπηρεσία για την οποία προορίζονται 
τα υπό προμήθεια Είδη : 

(Επισπεύδουσα Υπηρεσία – Κύριος του 
Έργου) 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής/ Κλάδος Ασφάλειας και 
Αστυνόμευσης/ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Επικοινωνιών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.) 

 

Είδος Διαδικασίας: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Διεθνούς Συμμετοχής  

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 
2.3 και στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσης. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: 

Είδος Α 

(Υποείδη  Α1, Α2 και Α3):   

Υποείδος  Α1: Στα σημεία που περιγράφονται στον Πίνακα Α-1 του 
Προσαρτήματος των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Α της 
παρούσας).   

Υποείδος  Α2: Στα σημεία που περιγράφονται στον Πίνακα Α-2 του 
Προσαρτήματος των Τεχνικών Προδιαγραφών  (Παράρτημα Α της 
παρούσας). 

Υποείδος  Α3: Στα σημεία που περιγράφονται στον Πίνακα Α-3 του 
Προσαρτήματος των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Α της 
παρούσας). 
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Είδος Β 

Υποείδη  Β1 και Β2: 

Η παράδοση των υλικών (κάρτες SIM) (εφόσον απαιτηθούν), θα 
πραγματοποιηθεί σε μια φάση στην έδρα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών 
(Δ.Η.Δ.ΕΠ.) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). 

Η παράδοση των υπηρεσιών (πακέτων ομιλίας) θα πραγματοποιηθεί 
σε δύο φάσεις στην έδρα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) (Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς), κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο 
Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές του Είδους Β, παρ.Β.7. 

Είδος Γ:  Η παράδοση των υλικών στο σύνολό τους  θα πραγματοποιηθεί στην 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ./Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & 
Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμένας 
Πειραιά), κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Είδους Γ, παρ.Γ.5.9. 

Είδος Δ: Η παράδοση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & 
Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). 

Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών *Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν παρατείνει τη χρονική 
διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των Ειδών Α, Γ και Δ. 

Είδος Α:  Η έναρξη παροχής υπηρεσιών του Είδους θα ξεκινήσει εντός 20 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν από την 8-6-2023, κατά τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές του Είδους, 
παρ. Α.6.. 

Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των 
υπηρεσιών. 

Είδος Β: Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών για το πρώτο έτος και η παράδοση 
των υλικών για τα Υποείδη Β-1 και Β-2 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της 
υπογραφής της σύμβασης και όχι νωρίτερα από την 16-2-2023, ενώ 
για το δεύτερο έτος, η ενεργοποίηση των υπηρεσιών θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί την επομένη της ημερομηνίας λήξης του πρώτου έτους 
παροχής υπηρεσιών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ 
- Τεχνικές Προδιαγραφές του Είδους, παρ.Β.7.5.. 
Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται στους τουλάχιστον 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των 
υπηρεσιών. 

Είδος Γ: Η έναρξη παροχής υπηρεσιών του Είδους θα ξεκινήσει εντός 20 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν την 30-3-2023, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα 
στο Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές του Είδους, παρ. Γ.7.. 

Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών.  

Είδος Δ: Η έναρξη παροχής υπηρεσιών του Είδους θα ξεκινήσει εντός 20 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν την 30-3-2023, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα 
στο Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές του Είδους, παρ. Δ.6.. 

Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι τέσσερις 
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(24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών.  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 

 

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης: τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες  
τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά του ευρώ 
#346.327,28€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, 
νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής 
τηλεφωνίας, όπου απαιτείται και Φ.Π.Α. 24%, όπου απαιτείται), 

Καθαρή αξία: διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα 
ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά του ευρώ  (#281.231,68€#) 

Φ.Π.Α. 24%: εξήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα 
λεπτά του ευρώ  (#65.095,60€#).  

Δικαιώματα προαίρεσης: είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα 
ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ #25.812,34€# (καθαρή αξία 
#20.816,40€#, Φ.Π.Α. 24% #4.995,94€#).  

Προϋπολογισμός  ανά Είδος: 

  

 

Είδος Α: Προϋπολογισθείσα αξία #68.944,10€# (συμπεριλαμβανομένων 
νόμιμων κρατήσεων δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας, όπου απαιτείται 
και Φ.Π.Α. 24%, όπου απαιτείται), με δικαίωμα προαίρεσης #8.804,50€#, ήτοι:  

συνολική αξία: #77.748,60€# 

καθαρή αξία: #62.700,48€#  

ΦΠΑ 24%: #15.048,12€# 

Υποείδος Α1: #58.515,60€# (καθαρή αξία: #47.190,00€#) με δικαίωμα 
προαίρεσης #1.934.40€# (καθαρή αξία προαίρεσης: #1.560,00€#) 

Υποείδος Α2: #1.139,81€# (καθαρή αξία: #919,20€#) με δικαίωμα προαίρεσης 
#1.709,71€# (καθαρή αξία προαίρεσης: #1.378,80€#) 

Υποείδος Α3: #9.288,69€# (καθαρή αξία: #7.490,88€#) με δικαίωμα 
προαίρεσης #5.160.38€# (καθαρή αξία προαίρεσης: #4.161.60€#) 

 

Είδος Β: Προϋπολογισθείσα αξία #15.952,00€# (συμπεριλαμβανομένων 
νόμιμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24% όπου απαιτείται), ήτοι:  

καθαρή αξία: #14.800,00€# 

Φ.Π.Α. 24%: #1.152,00€#  

Υποείδος Β1: #10.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) 

Υποείδος Β2: #5.952€# (καθαρή αξία: #4.800,00€#)  

 

Είδος Γ: Προϋπολογισθείσα αξία #224.310,05€# (συμπεριλαμβανομένων 
νόμιμων κρατήσεων, τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Φ.Π.Α. 
24%), με δικαίωμα προαίρεσης #5.699,04€#, ήτοι:  

συνολική αξία: #230.009,09€# 

καθαρή αξία: #185.491,20€# 

Φ.Π.Α. 24%: #44.517,89€#  

Υποείδος Γ1: #9.895,20# (καθαρή αξία: #7.980,00€#) με δικαίωμα προαίρεσης 
#989,52€# (καθαρή αξία προαίρεσης: #798,00€#) 

Υποείδος Γ2: #2.374,85€# (καθαρή αξία: #1.915,20€#) με δικαίωμα 
προαίρεσης #989,52€# (καθαρή αξία προαίρεσης: #798,00€#) 

Υποείδος Γ3: #212.040,0€# (καθαρή αξία: #171.000,00€#) με δικαίωμα 
προαίρεσης #3.720,00€# (καθαρή αξία προαίρεσης: #3.000,00€#) 
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Είδος Δ: Προϋπολογισθείσα αξία #11.308,80€# (συμπεριλαμβανομένων 
νόμιμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%), με δικαίωμα προαίρεσης #11.308,80€#, 
ήτοι:  

συνολική αξία: #22.617,60€# 

καθαρή αξία: #18.240,00€# 

Φ.Π.Α. 24%: #4.377,60€#  

Είδος Δ #11.308,80# (καθαρή αξία: #9.120,00€#) με δικαίωμα προαίρεσης 
#11.308,80€# (καθαρή αξία προαίρεσης: #9.120,00€#) 

Στο Παράρτημα ΣΤ’ (Πίνακας Τιμών) της παρούσας παρατίθενται 
αναλυτικά οι τιμές ανά μονάδα και ανά μήνα κάθε επιμέρους 
παρεχόμενης υπηρεσίας (Υποείδους) των Ειδών Α, Β, Γ και Δ 
επιμερισμένες τόσο ανά έτος, όσο και για τη συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσής 
της. 

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της υπό προμήθειας παροχής  υπηρεσιών 
περιλαμβάνει και τα αναλογούντα τέλη Δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας 
τα οποία υπολογίζονται κατά περίπτωση. 

Δικαιώματα  προαίρεσης:  Το δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί εντός του χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης κάθε Είδους και μόνο στις  περιπτώσεις:  

 για το Είδος Α:  ίδρυσης νέων Υπηρεσιών του Φορέα  

 για το Είδος Γ: αύξησης των Υπηρεσιών και πλωτών μέσων του 
Φορέα  

 για το Είδος Δ: αύξησης των υπηρεσιακών αναγκών του Φορέα  

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων ΥΝΑΝΠ 
Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000  
ΑΛΕ 2420101001 - «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» και  
ΑΛΕ 2420102001 - «Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας», οικονομικών ετών 
2023, 2024 και 2025 

Κρατήσεις : 

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

α) 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 του ν. 
4912/2022). 

*Η ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση 
χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου καθώς και σε εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το 
ν.4169/1961. 

β) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(ειδικότερα δε υπέρ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει). 

γ) 4% υπέρ Μ.Τ.Ν., σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 2141/1939. 

δ) 2% υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Ν., σύμφωνα με το ν.δ.398/74 (ΦΕΚ΄116/74).  

*Οι ως άνω κρατήσεις [(β) - (δ)] υπόκεινται περαιτέρω σε 
παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού. 

Οποιαδήποτε άλλη κράτηση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της υπό προμήθειας παροχής  
υπηρεσιών περιλαμβάνει και τα αναλογούντα τέλη Δημοσίου χρήσης 
κινητής τηλεφωνίας τα οποία υπολογίζονται κατά περίπτωση. 

Παρακράτηση Φόρου : Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας  
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(επί της καθαρής συμβατικής αξίας) 

Φ.Π.Α. (Είδη Α, Γ και Δ και Υποείδος 
Β2):   

24%  

Φ.Π.Α. (Υποείδος Β1): Απαλλάσσεται 

Ημερομηνία Διακήρυξης:  30-12-2022 

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

30-12-2022 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

4-1-2023 

Προθεσμία για υποβολή αιτημάτων 
παροχής διευκρινίσεων / πρόσθετων 
πληροφοριών επί των όρων της διακή-
ρυξης:   

10-1-2023 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών: 

5-1-2023 ώρα 09:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υπο-
βολής προσφορών: 

25-1-2023 ώρα 15:00 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:  Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: -180760- 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών (διενέργεια διαγωνισ-
μού): 

31-1-2023 ώρα 11:00 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

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

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) 

997881842 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης5 1041.0000000000.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά) 

Πόλη Πειραιάς 

Ταχυδρομικός Κωδικός 185 10 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL307 (Πειραιάς)  

Τηλέφωνο 213 137 4652/1081 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dipea.b@yna.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης 

Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΚΙΡΚΟΥ Χρυσούλα  

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και Ασφάλεια, η Ναυτιλία καθώς και οι 
απορρέουσες αρμοδιότητες από το κανονιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την επιβολή της αλιείας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες 

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

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

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr. 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ειδικό Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

                                                           
5  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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Ακτοφυλακής» και στους λογαριασμούς  ΑΛΕ 2420101001 - «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» και ΑΛΕ 2420102001 
- «Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας», οικονομικών ετών 2023-2025. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
δορυφορικών συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025 για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και μέσων του 
Φορέα. Το έργο αυτό αποτελείται από τέσσερα (04) Είδη, ως ακολούθως: 

ΕΙΔΟΣ Α:  Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο  

ΕΙΔΟΣ Β:  Παροχή Υπηρεσιών Δορυφορικών Συνδέσεων  

ΕΙΔΟΣ Γ:  Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης Στο Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας 

ΕΙΔΟΣ Δ:  Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής 

 εφαρμογής 

Τα προς προμήθεια Είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 

Είδη Α και Γ: 64210000-1 (Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων) 

Είδος  Β: 64212900-4 (Υπηρεσίες παρόχου προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών) 

Είδος  Δ: 64212000-5 (Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας) 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα από τα είδη Α, Γ και Δ και τα υποείδη Β1 και Β2 και 
αποκλειστικά για το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε είδους (Α, Γ και Δ) και κάθε υποείδους (Β1, Β2), υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος (Είδη Α, Β, Γ και Δ) και κάθε υποείδος 
(Υποείδη Β-1 και Β-2) δεν ξεπερνάει τον προϋπολογισμό αυτού, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στo 
Παράρτημα Α΄(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων  
τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ #346.327,28€# (συμπεριλαμβανομένων 
δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας, 
όπου απαιτείται και  Φ.Π.Α. 24%, όπου απαιτείται), η οποία επιμερίζεται σε καθαρή αξία διακοσίων ογδόντα 
μίας  χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ  (#281.231,68€#) και σε Φ.Π.Α. 
24% ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ  (#65.095,60€#).  

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ύψος των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και 
τριάντα τεσσάρων λεπτών #25.812,34€# (καθαρή αξία #20.816,40€#, Φ.Π.Α. 24% #4.995,94€#).  

Στο Παράρτημα ΣΤ’ (Πίνακας Τιμών) της παρούσας παρατίθενται αναλυτικά οι τιμές ανά μονάδα και ανά 
μήνα κάθε επιμέρους παρεχόμενης υπηρεσίας (Υποείδους) των Ειδών Α, Β, Γ και Δ επιμερισμένες τόσο ανά 
έτος, όσο και για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσής 
της. 

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργά-
νου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από αυτήν που 
καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας κατά ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η σύμβαση μπορεί να κατακυ-
ρωθεί για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των παρεχο-
μένων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας.6 

 

 

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών των συνδέσεων της σύμβασης ορίζεται: 

                                                           
6 Βλ. άρθρο 105 παρ. 1 , εδ. 2-3 του ν. 4412/2016. 
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 για το Είδος Α: σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και όχι 
νωρίτερα από την 8-6-2023.  

 για το Είδος Β: σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και όχι 
νωρίτερα από την 16-2-2023. 

 για το Είδος Γ: σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και όχι 
νωρίτερα από την 30-3-2023. 

 για το Είδος Δ: σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και όχι 
νωρίτερα από την 30-3-2023.  

 

Δικαιώματα Προαίρεσης:  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή της δήλωση (Απόφαση δια του αρμόδιου 
προς τούτο οργάνου κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας), εντός του χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης κάθε Είδους, το δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών ως εξής: 

 για το Είδος Α: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
Υποείδος  Α1: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τεσσάρων (04) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Α1. 
Υποείδος  Α2: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Α2. 
Υποείδος  Α3: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δέκα (10) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Α3. 
                      

 για το Είδος Γ: Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης Στο Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας 
Υποείδος  Γ1: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) ομοίων συνδέσεων του Υποείδους Γ1. 
Υποείδος  Γ2: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους  Γ2. 
Υποείδος  Γ3: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Γ3. 
  

 για το Είδος Δ: Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον μίας (01) κάρτας SIMBulkSMS. 

 
Το δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί μόνο στις  περιπτώσεις:  

 για το Είδος Α:  ίδρυσης νέων Υπηρεσιών του Φορέα. 

 για το Είδος Γ: αύξησης των Υπηρεσιών και πλωτών μέσων του Φορέα.  

 για το Είδος Δ: αύξησης των υπηρεσιακών αναγκών του Φορέα. 

Σημειώνεται ότι η συνολική χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε Είδους δεν επηρεάζεται από 
την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για το Είδος αυτό, το οποίο  σημαίνει ότι  η λήξη των παρεχόμενων 
μέσω της προαίρεσης υπηρεσιών επέρχεται  με τη λήξη της αρχικής σύμβασης κάθε Είδους. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α’ 
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 2.3 και στο 
Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (υποβολής μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) είναι η 25-1-2023 και ώρα 
15:00. 
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Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος, την 31-1-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα 318 (3ος όροφος) του κεντρικού 
κτιρίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2 εντός Λιμένα 
Πειραιά.  

Η σύντμηση της προθεσμίας κρίνεται επιβεβλημένη διότι η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών τηλεφωνίας  (σταθερής και κινητής) και πρόσβασης στο διαδίκτυο και δορυφορικών συνδέσεων σε 
Υπηρεσίες και Επιχειρησιακά Μέσα του Φορέα μας, των οποίων οι τρέχουσες συμβάσεις λήγουν: 

 η Α06/2020 (είδος Β) την 15-2-2023 

 το είδος Α της Τ08/2021 την 7-6-2023 και 

 τα είδη Γ και Δ της Τ08/2021 την 29-3-2023 

Γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε διακοπή στην παροχή τους θα προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία 
του Φορέα, καθώς μάλιστα δεν αποκλείεται η πιθανότητα επανάληψης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
η ανάγκη ολοκλήρωσης της καθίσταται άμεση και επείγουσα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30-12-2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2023/S 003-004662]. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο τόσο της προαναφερθείσας Προκήρυξης όσο και της παρούσας επαναληπτικής Διακήρυξης 

καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Επιπλέον, η Διακήρυξη 

και η περίληψη αυτής  θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αριθμό -180760-. 

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

διεύθυνση (URL): www.hcg.gr στη διαδρομή: «Διαγωνισμοί-Προμήθειες» και στο σύνδεσμο «Τακτικοί 

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

και στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις».  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016, 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.  

H Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και 
την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της 
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 
του Ν.4412/2016. H Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση ύπαρξης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων θα εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή μη αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2023/S 003-004662 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα7 Α’ έως Ε’ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

- Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [Ε.Ε.Ε.Σ.] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 

- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)  

- Υπόδειγμα της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 

- Ρήτρα Ακεραιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) 

-  Πίνακας Τιμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (σχετικές αναρτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από 
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι την 10-1-2023 και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης), εντός της ως άνω ταχθείσας ημερομηνίας και απαραιτήτως, το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε εκπρόθεσμα, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

                                                           
7
  Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»8) και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.9 

 

2.1.4 Γλώσσα 

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

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 
μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

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

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

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο 
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

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

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

τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.10 Η 

                                                           
8 Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 
9 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία 
σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
10 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   
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αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει την μετάφραση των ως άνω εντύπων, με έξοδα του συμμετέχοντα μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί 

προς τούτο. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13)11, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης.  

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12- 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και το ν.4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

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

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

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

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας 

                                                           
11

  Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») 

επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης 

των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. 

2.1.6.1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (Αναθέτουσα Αρχή) δια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήματος Β΄ Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών 

Διαγωνισμών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Β΄).  

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

Τηλέφωνο 213-137-1081 

Η/Τ: dipea.b@yna.gov.gr  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α΄204) ως ισχύει, και του άρθρου 38 του ν.4412/2016 

(Α΄147), ως ισχύει, για θέματα ανάπτυξης, χρήσης και υποστήριξης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) υφίσταται ξεχωριστός Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ν.4412/2016 (Α΄147) ως ισχύει, και της αριθ. 

64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», για θέματα ανάπτυξης, χρήσης και υποστήριξης 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) υφίσταται ξεχωριστός Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την εκτέλεση σύμβασης: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Δικαιούχος) δια της αρμόδιας Ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης ήτοι η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας 

(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Η.Δ.ΕΠ. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

Τηλέφωνο 213-137-4537 

Η/Τ: didep@hcg.gr  

 

2.1.6.2. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας: 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς, η ανάθεση και αποπληρωμή της 

σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), η εκπλήρωση των εκ του νόμου 

υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα 

δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και για 

την ενημέρωση των προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 
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Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

(Υ.ΝΑ.Ν.Π.), στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το ίδιο προσφέρων 

ή νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος. 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η 

αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και γενικά κάθε είδους 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. 

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

α. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β’ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της 

οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του 

υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης». 

β. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ’ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη 

υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας». 

γ. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση ε’ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος 

που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας» και το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 

δ. Άρθρο 10 του Γ.Κ.Π.Δ. για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από τις διατάξεις των 

άρθρων 73,74 και 80 του ν.4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

Παρατίθενται ακολούθως, οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων η επεξεργασία των 

ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση: 

α. Άρθρο 59 του π.δ/τος 13/2018 (Α΄ 26). 

β. ν.4150/2013 (Α΄102), όπως ισχύει. 

γ. άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως ισχύει. 

δ. ν.4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α΄184), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ. Η αριθ. 64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

ζ. Η αριθ. 76928/09-07-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 3075 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)»). 

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Το υποκείμενο των δεδομένων, ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, λοιπές Δημόσιες 

Αρχές (Εισαγγελικές Αρχές, Ε.Φ.Κ.Α., ΓΕ.Μ.Η.) οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των προβλεπόμενων από 

την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικών, πληροφοριακά συστήματα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

2.1.6.3. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

α. Αρμόδια όργανα – Υπηρεσίες – στελέχη εντός του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), δηλαδή οι 

σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, χειριστές του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες αυτής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 

απορρήτου. 
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β. Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους. 

γ. Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

δ. Διαχειριστικές και Ελεγκτικές Αρχές των Ταμείων Χρηματοδότησης (ενδεικτικά Τ.Ε.Α., Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Σ.Π.Α., 

ΕΠΑλΘ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ). Κατά περίπτωση, πρόσβαση στα δεδομένα δύναται να έχουν 

εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) αποκλειστικά στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων με την 

Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). 

ε. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβασθούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε 

περίπτωση που ισχύει το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει ή κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας. 

2.1.6.4. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες: 

Το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.ΔΟ.Υ./ΔΙ.ΠΕ.Α. Β΄ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, εκτός της 

περίπτωσης έτερων συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π. δια της Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α Β΄) δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων 

αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, δικαστική 

απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια 

έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για 

την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται 

ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της 

επεξεργασίας. 

Για την εξέταση καταγγελιών, το κείμενο αυτής γνωστοποιείται στον καταγγελλόμενο για να εκθέσει τις απόψεις 

του. Εάν ο καταγγέλλων δεν επιθυμεί προσωπικά του δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον καταγγελλόμενο, 

πρέπει να αναφέρει, τεκμηριώσει και εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να γνωστοποιηθούν 

τα συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα στον καταγγελλόμενο. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α Β΄, κατόπιν 

επικοινωνίας μαζί του, θα αποφασίσει σχετικά.  

Σε περίπτωση άσκησης προδικαστικών προσφυγών, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 360 και 

επόμενων του ν.4412/2016 , ως ισχύουν και του π.δ 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», ως ισχύει, αναφορικά με τη 

διαβίβαση/γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε αποδέκτες που προβλέπονται από την 

προαναφερθείσα νομοθεσία. 

2.1.6.5. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων 

Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη 

λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς - δημοσιονομικούς ή 

ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η 

νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
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σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 

προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

2.1.6.6.  Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

2.1.6.7. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους 

Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε προσφέρων είτε νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος (υποκείμενο των 

δεδομένων), μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους παρέχονται από τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.): 

α. δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του Γ.Κ.Π.Δ., 

β. δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του Γ.Κ.Π.Δ., 

γ. δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του Γ.Κ.Π.Δ., 

δ. δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του Γ.Κ.Π.Δ., μετά την παρέλευση του 

χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην πργ.  4, 

ε. δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του Γ.Κ.Π.Δ., 

στ. δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 

τον περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση, 

ζ. δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση, 

η. δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, 

όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά το άρθρο 34 του Γ.Κ.Π.Δ. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων πραγματοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων στις περιπτώσεις και με τους 

όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του Γ.Κ.Π.Δ., αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στην 

ταχυδρομική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ήτοι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας 

Αποθηκών/Τμήματος Β΄ – Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Β’) / 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, Τηλέφωνο 213-137-

1081 είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η/Τ: 

dipea.b@yna.gov.gr). 

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Υποκειμένου των 

Δεδομένων, το Υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί και με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Στοιχεία επικοινωνίας: 

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

H Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

2.1.6.8. Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της 

Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, το υποκείμενο μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της 

(www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

2.1.6.9. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την εκτέλεση της σύμβασης – Κατάρτιση ειδικότερης 
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σύμβασης μεταξύ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του αναδόχου 

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της καθ’ ύλην αρμόδιας/επισπεύδουσας Υπηρεσίας του Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Δ.ΕΛ.ΑΛ.) η εκπόνηση και προώθηση προς υπογραφή τυχόν ειδικότερης 

σύμβασης/συμφωνίας μεταξύ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης 

αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου ως εκτελούντος την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ12, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 713 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.14 

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

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 

των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης15. 

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

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

συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, 

παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της οδηγίας 

2014/23/ΕΕ1 , των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ2 , 

του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε) και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 

2014/25/ΕΕ3 , καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ4 , σε ή με: 

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

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

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

παραγράφου ή  

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

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

                                                           
12 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
13 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
14 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 
3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της 
απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005. 
15 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών 
από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή 

οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.» 

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την ανάθεση 

και τη συνέχιση της εκτέλεσης συμβάσεων που προορίζονται για:  

α) τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον παροπλισμό και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, την προμήθεια και 

επανεπεξεργασία καυσίμων και την ασφάλεια μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων, και τη συνέχιση του 

σχεδιασμού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία που απαιτείται για την ολοκλήρωση των μη 

στρατιωτικών πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια πρόδρομων υλικών για την παραγωγή 

ιατρικών ραδιοϊσοτόπων και παρόμοιων ιατρικών εφαρμογών, κρίσιμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση 

της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη 

στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης. 

β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα 

 γ) την παροχή απολύτως αναγκαίων αγαθών ή υπηρεσιών που είναι δυνατό να παρασχεθούν, ή να 

παρασχεθούν σε επαρκείς ποσότητες, μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο  

 δ) τη λειτουργία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών της Ένωσης και των κρατών μελών στη 

Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών, ή των διεθνών 

οργανισμών στη Ρωσία που απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 

 ε) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 

διύλισης πετρελαίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος 

από τη Ρωσία ή μέσω αυτής στην Ένωση, ή 

 στ) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως 

απαριθμούνται στο παράρτημα XXII, έως τις 10 Αυγούστου 2022.  

Η Αναθέτουσα Αρχή  ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας. 

2.2.1.2. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

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

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.16   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο17. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων. 

Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται ως εξής: 

                                                           
16 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
17 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.   
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 στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ #5.208,30€#, στην περίπτωση 
που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια Ειδών Α, Β1, Β2, Γ και Δ. 

 στο ποσό των χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ #1.112,00€#, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 
στο διαγωνισμό μόνο για το ΕΙΔΟΣ Α: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

 στο ποσό των διακοσίων ευρώ #200,00€#, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό 
μόνο για το ΥΠΟΕΙΔΟΣ Β1 του ΕΙΔΟΣ Β: Παροχή συνδέσεων δορυφορικών τηλεφώνων IRIDIUM 9555. 

 στο ποσό των ενενήντα έξι ευρώ #96,00€#, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο 
διαγωνισμό μόνο για το ΥΠΟΕΙΔΟΣ Β2 του ΕΙΔΟΣ Β: Παροχή συνδέσεων δορυφορικών τηλεφώνων INMARSAT 
ISATPHONE PRO. 

 στο ποσό των τριών χιλιάδωνν εξακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ #3.617,90€#, στην 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο για το ΕΙΔΟΣ Γ: Παροχή Υπηρεσιών 
Πρόσβασης Στο Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας. 

 στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ #182,40€#, στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο για το ΕΙΔΟΣ Δ: Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής 
μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’). 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 24-2-2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής, με την επιφύλαξη του όρου 2.2.2.3 της παρούσας, επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μετά:  

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

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

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

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 της 

παρούσας, ή 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (άρθρα 2.2.8 και 3.2), ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή 
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στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 

προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,18 ή 

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα 

με τα άρθρα 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ή 

η) στην περίπτωση που κριθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα ως μη κανονική σύμφωνα με το άρθρο 88 

του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη19 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

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

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

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

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

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

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

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

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α.) και 24 

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

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

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

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

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

                                                           
18  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
19 

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα, 
επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης 
της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 

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

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

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

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

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

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

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

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 

4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215), και τα εγκλήματα του άρθρου 

323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

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

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

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

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

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

απόφαση.20  

2.2.3.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 
εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

                                                           
20 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

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

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

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

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

στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.21 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,22 περί αρχών που 

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

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

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

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

Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016,  

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

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

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

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

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

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

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

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

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περ. (β).23 

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

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

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

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

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

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

                                                           
21   Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
22 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
23  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων), καθώς και τα μέσα 

απόδειξης του άρθρου 2.2.6.2.  
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ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την 

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

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 περί 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,  

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

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

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

ση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.24 

2.2.3.4 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 
αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει 
τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 
και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα 
για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

                                                           
24 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με 

την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού 25 
ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία 26  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας27. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3. 

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.5.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.5.2 και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2.2.5.1 και 2.2.5.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας28.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή29. 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 2.2.4 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

                                                           
25

      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
26

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
27

 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

28 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
29 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
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άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ30 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Παραρτήματος 131, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2.4.3.1 της παρούσας. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ 
μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.32 Ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, 
την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ33. 

 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής34. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,35 την κατάστασή του σε σχέση 

με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης36 και 

ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 

συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστά-

σεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 

73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της 

παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης37. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 

                                                           
30

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., 
Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

31
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες 

για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
32 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

33
  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 

34
    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

35
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

36
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  

37
  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
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ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του38. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 39 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά την παράγραφο 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, στο μέτρο 
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 

3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον 

ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2.2.3.1 και στην περ. β’ της παρ. 2.2.3.3. της παρούσας, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2.2.3.2 της παρούσας, εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στην παραπάνω περ. (α), 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στο άρθρο 2.2.4 της παρούσας περί κριτηρίων επιλογής, τα αποδεικτικά 

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται 

συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 

      ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Επισημαίνεται ότι αν το αρμόδιο για την έκδοση των κατωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι 

                                                           
38

  Παρ. 2
Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

39 
 Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
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αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του40.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 
ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του41   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον απαιτείται η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Η 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το 
ως άνω δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ της παρούσας οι προσφέροντες υποβάλλουν πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, 
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
στ) Ειδικά για την ειδική περίπτωση συνδρομής λόγου αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.3. περ. α’ (κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 3863/2010), ως προς τον τρόπο απόδειξης της μη συνδρομής του λόγου 
αυτού αποκλεισμού, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπου ορίζεται ότι: 
«8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, 
για την απόδειξη της αθέτησης των υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού 
δικαίου της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την περ. α` της παρ. 4 του άρθρου 73, η αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται, κατ` ελάχιστον, να εφαρμόσει όσα ορίζονται στις περ. β` και δ` της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 
3863/2010 (Α` 115)» 
Συνακόλουθα στο άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 3863/2010, ορίζεται ότι αφενός «β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, 
αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης», αφετέρου ότι «δ) Για το χρονικό 
διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και 
Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη 
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης 
επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας»  
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕ.ΜΗ.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του 42,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ43,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης44, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε 
σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό 
του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την 
οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 
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      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 
ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 
οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) 
και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην 
ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 
νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και 
ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

44
  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και 

εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία 

αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους45 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση 
Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 
στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά 
του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 
υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους Β.3 και Δ.3 του Παραρτήματος Α’ (Τεχνικές 
Προδιαγραφές) της παρούσης, για κάθε ένα από τα υποείδη του Είδους Β και για το Είδος Δ, η χαμηλότερη τιμή 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:  

α) Για το  Υποείδος Β1, η χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο λεπτό ομιλίας, υπολογίζεται από το λόγο*: 

 

β) Για το Υποείδος Β2, η χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενη μονάδα, υπολογίζεται από το λόγο*: 

 

γ) Για το Είδος Δ, τη χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο sms, υπολογίζεται από το λόγο*: 

 

 [*με στρογγυλοποίηση στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο]. 

                                                           
45

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στο 
Παράρτημα Α’ αυτής, για το σύνολο των περιγραφομένων υπηρεσιών.  

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ.46 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα47, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοθείσα αριθ. 64233/8-6-2021 (Β΄2453) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 
που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 
να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βεβαιώνεται αυτόματα από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία οφείλεται 
σε γεγονότα ανωτέρας βίας , η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή της λαμβάνοντας άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 
διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της, καθορίζοντας  τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της 
διαδικασίας . 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

                                                           
46

      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
47

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα. 
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

και 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε περίπτωση που η 
αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα κριθεί ως ανεπαρκής από το αποφαινόμενο όργανο κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμόδιου οργάνου, θα ζητείται η συγκατάθεση του οικονομικού φορέα περί αποχαρακτηρισμού της 
εμπιστευτικότητας για όσα δικαιολογητικά/λοιπά στοιχεία προσφοράς δεν τεκμηριώνεται αυτή, ειδάλλως η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.4.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 
αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική 
αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 
επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και 
η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν48. 

2.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2749 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

                                                           
48

      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
49   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση 
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του 
προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 
χρονολογίας". 
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ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 50 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ51 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 

του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 

ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199952,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο53.  

Οι ως άνω φάκελοι κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με 

απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού ιδιοχείρως στην Επιτρο-

πή Διενέργειας Διαγωνισμού από εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ειδικότερα μπορεί να κα-

τατίθενται:  

α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύ-

θυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο (Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών διαγωνισμών), 

στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς, 4ος όροφος, γραφείο 422, τηλ. 213- 1371190/4652, όλες τις ερ-

γάσιμες ημέρες από ώρα 10.00 έως 14.30 μ.μ., με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλ-

θει στην Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισ-

μού. 

β) Στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης αυτού, Ακτή 

Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 3ος όροφος, γραφείο 318, τηλ. 213- 1374219 (γραμματέας Επιτροπής). 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 
συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 

Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 

                                                           
50 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 

παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
51 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν 

προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

52 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
53   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 

έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 5-3-1984» 

(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 

15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 

διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 

2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, 

όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 

εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του 

ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 

ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 

παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο σφραγισμένος φάκελος που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα είτε στο κατάστημα της αναθέτουσας 

αρχής, είτε στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον 

αριθμό τηλεφώνου  και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις: 

 

 

Διακήρυξη  23/2022 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα 
έτη 2023-2024-2025»,  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:   

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ____/_____/2023 

Αριθμός συστημικού διαγωνισμού: __________ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ……./……../2023 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

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

Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή 
στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού54: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται 
στο  άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα 
με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Επιπλέον δε και προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβάλλεται Γ) Αίτηση Συμμετοχής, σε μορφή επιστολής, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα.  

Ειδικότερα αναφέρονται τα κάτωθι: 
Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ): Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το 
οποίο έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β’)55. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το 
σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο 
των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό 
αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα56 ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3. της παρούσας για το σύνολο των 

                                                           
54 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
55 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να ακολουθήσει τα 

ακόλουθα βήματα: 
 α) Λήψη και αποθήκευση στον Η/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει αναρτημένο σε μορφή .xml στο 

ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα άλλα συνημμένα αρχεία της παρούσας προκήρυξης. 
 β) Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 
 γ) Επιλογή «Οικονομικός Φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΣ». 
 δ) Τηλεφόρτωση του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το βήμα α) 
 ε) Συμπλήρωση και επιλογή ηλεκτρονικά των πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και των πεδίων με την ημερομηνία και 

τον τόπο σύνταξης. Αν είναι εφικτό, ηλεκτρονική υπογραφή του εγγράφου στο κατάλληλο σημείο. 
 στ) Επιλογή «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος 

εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του φυλλομετρητή Chrome (έχει ήδη 
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

 ζ) Ηλεκτρονική υπογραφή του αρχείου .pdf που εκτυπώθηκε (ακόμη και εάν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα). 
 η) Υποβολή του αρχείου ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. 
56 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 

4782/2021. 

23PROC011948363 2023-01-04

ΑΔΑ: ΨΞΤΙ4653ΠΩ-Ξ6Ξ



 

Ανήκει στην υπ’ αριθ. 23/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο 

50 

 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.57 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής58. Επιπλέον, όταν ο 
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8. της παρούσας, το 
ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς.  

Σε αυτή την περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, επισυνάπτει χωριστό/α έντυπο/α ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα παράσχει/ουν 
στήριξη ή/και τον/ους υπεργολάβο/ους (βλ. και άρθρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016). 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλ-
λονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.59 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διε-
υκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υ-
ποβάλλει μαζί με αυτό.60 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,61 την κατάστασή του σε σχέση 
με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης62 και 
ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστά-
σεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 
73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ’ 
της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντη-
σης63. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και 
β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυ-
τή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισ-
φορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του64. 

Β) Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 2.2.2 καθώς και το Υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας διακήρυξης, επισημαίνεται δε ότι οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Γ) Αίτηση Συμμετοχής: Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων οι συμμετέχοντες, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν 

                                                           
57 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 

υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

58
 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

59 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
60 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
61 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
62 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
63 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
64  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
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ηλεκτρονικά, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με μορφή επιστολής, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης 
προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών), 

β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε 
περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση 
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της. 

γ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο εξώφυλλό 
της και Αριθμός του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά), 

δ) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, 

ε) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν 
όλα τα κριτήρια συμμετοχής, 

στ) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι με 
τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου 
Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,  

ζ) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων φορέων και αναφορά 
της επωνυμίας αυτών,  

η) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 
αναφορά της επωνυμίας αυτών και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της σύμβασης και 

θ) το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη - 
στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονομική προσφορά.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο τρόπος όπως ορίζεται 
κατωτέρω: 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για κάθε μια εκ των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά μονάδα και ανά μήνα 
για το/τα Είδος/η για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η προσφορά. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας (Υποείδος)  όπως αναγράφεται 
στο Παράρτημα ΣΤ’ (Πίνακας Τιμών) της παρούσας. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
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ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα υπό Προμήθεια 
Είδους της παρούσης), τα αναλογούντα τέλη δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας ως και κάθε άλλη επιβάρυν-
ση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Επισημαίνεται ότι μόνο το Υποείδος Β1 της εν λόγω προμήθειας απαλλάσσεται Φ.Π.Α. [βάσει του Ν.2859/2000 

(Α΄ 248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει]. Ωστόσο, λόγω συστημικού περιορισμού, ο αναλογών Φ.Π.Α. για τα 

υπόλοιπα Υποείδη δεν θα υπολογίζεται αυτόματα. Προς τούτο, πλέον της συστημικής οικονομικής προσφοράς, 

ο συμμετέχων υποχρεούται να υποβάλλει οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η 

τιμή που προσφέρει για έκαστο Υποείδος, με ανάλυση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα Υποείδη Α1, Α2, Α3, Β2, 

Γ1, Γ2, Γ3 και Δ καθώς και την τελική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του Συστήματος.  

Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα ΣΤ’ (Πίνακας Τιμών) της παρούσας παρατίθενται αναλυτικά οι τιμές ανά 
μονάδα και ανά μήνα κάθε επιμέρους παρεχόμενης υπηρεσίας (Υποείδους) των Ειδών Α, Β, Γ και Δ 
επιμερισμένες τόσο ανά έτος, όσο και για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσής της. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της 
τιμής.  

Οικονομικά στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές θα 
κατατεθούν μόνο εντός του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης,  ήτοι μέχρι την 25-1-2024.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής 
για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν 
τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
να παρατείνουν την προσφορά τους65. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στα άρθρα 2.4.1 
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο 
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 3.1.2. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2. της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο (02) ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής (πλην των περιπτώσεων αναπροσαρμογής βάσει της παραγράφου 6.5 της 
παρούσης), 

η) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

θ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 
με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

ι) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διακήρυξη περί κριτηρίων επιλογής, 

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, 

ιγ) στην περίπτωση που κριθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα ως μη κανονική σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 88 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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ιδ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 31-1-2023 και ώρα 11:00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η 
αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα 
ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα66 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγ-
ραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής 
έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης 
συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 
απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 
άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και 
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επισ-
τολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους67. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των ο-
ποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

                                                           
66

     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
67

     Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτε-
λεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών68. 
 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.69    

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων70 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 
περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας71. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο  2.2.5.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 2.2.4 αυτής. 
 

                                                           
68

    Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση 
69

 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
70

 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
71

     Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν 
σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 
2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη (3η)  
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή (Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας 
Πειραιά, Τ.Κ. 185 10, γραφείο 422, 4ος όροφος), σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.572. 

Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, θα γίνεται στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλ. Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, ο συστημικός αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης, 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη, 

στ) Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.4412/2016 
όπως ισχύει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα 
αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν 
η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  
 

                                                           
72 Πρβλ άρθρο 14  ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

23PROC011948363 2023-01-04

ΑΔΑ: ΨΞΤΙ4653ΠΩ-Ξ6Ξ



 

Ανήκει στην υπ’ αριθ. 23/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο 

58 

 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή 
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι και την ημέρα της σύναψης της 
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από 
τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
αρμόδια Επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω 
και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού 
οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από αυτήν 
που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας κατά ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η σύμβαση μπορεί να 
κατακυρωθεί για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών που αναφέρονται στα έγγραφα της παρούσας. Η ποσότητα των υπηρεσιών 
υπολογίζεται ανά μήνα (τιμή μονάδας), με το συνολικό χρόνο αυτής, κατά τα αρχικώς προβλεπόμενα στην 
παρούσα να ορίζεται σε 24 μήνες. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 
1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 
επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας 
αρχής73. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην 
Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.74 
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3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί ορισ-
τικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπ-
ρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και σε περίπτω-
ση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ), εκδοθεί απόφαση επί της αίτη-
σης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 
327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υ-
πεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται 
στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.75 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής 
του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.76 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτής, 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα: 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του77 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 
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 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
76

 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
77 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης78 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη 
η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5979. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην 
ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της Αρχής επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 
της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από την κατάθεσή τους. 

                                                           
78 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
79 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των δια-
τάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Πειραιά80. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προ-
δικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέ-
τουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν 
μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 
καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.81 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.82 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα 
αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 
διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 
ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να 
προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 
παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο 
(2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης 
εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 
υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 
κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 
της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.83 Για την 
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016.   

                                                           
80 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της 

έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, 
εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν 
άρθρο της Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  

81 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
82 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
83 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 
του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν έκδοσης του ν. 4912/2022, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ως 
προς την περιγραφόμενη παραπάνω διαδικασία επί των προδικαστικών προσφυγών με βάση είτε τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που πρόκειται να εκδοθεί είτε με βάση οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
νομοθέτημα, υπερισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις και διαφοροποιείται αντίστοιχα η ανωτέρω διαδικασία. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 
4 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 
είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά #25.548,39€#, και κατατίθεται 
μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά τρείς (03) μήνες μεγαλύτερος από την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης ισχύος αυτής κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας 
αρχής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2.1.5 της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ’ της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου 
της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Δεδομένου ότι εν προκειμένω οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής  αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Στη σύμβαση που θα συναφθεί, θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία α’ έως στ’ της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 68 του ν. 3863/2010, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 
άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης84 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 
ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας.85. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση 
κατά την οποία ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας διακήρυξης, πριν την αντικατάσταση του υπεργολάβου οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη 
διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να αποφασισθεί εάν θα γίνει αποδεκτή 
από την αναθέτουσα αρχή η ανωτέρω αντικατάσταση. 

4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

                                                           
84

 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
85

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
Ν.4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 216 του ν. 4412/2016, ήτοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών 
(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.). 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 
την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, 
πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά 
κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 
(ρήτρα υποκατάστασης)86. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 
απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

Δικαιώματα Προαίρεσης:  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή της δήλωση (Απόφαση δια του αρμόδιου 
προς τούτο οργάνου κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας), εντός του χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης των ειδών Α,Γ και Δ, το δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών ως εξής: 

 για το Είδος Α: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

Υποείδος  Α1: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τεσσάρων (04) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Α1. 
Υποείδος  Α2: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Α2. 
Υποείδος  Α3: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δέκα (10) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Α3. 

 για το Είδος Γ: Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης Στο Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας 

Υποείδος  Γ1: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) ομοίων συνδέσεων του Υποείδους Γ1. 
Υποείδος  Γ2: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους  Γ2. 
Υποείδος  Γ3: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων του Υποείδους Γ3.  

 για το Είδος Δ: Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής: δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον μίας (01) κάρτας SIMBulkSMS. 

Το δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί μόνο στις  περιπτώσεις:  

 για το Είδος Α:  ίδρυσης νέων Υπηρεσιών του Φορέα 

 για το Είδος Γ: αύξησης των Υπηρεσιών και πλωτών μέσων του Φορέα 

 για το Είδος Δ: αύξησης των υπηρεσιακών αναγκών του Φορέα 

Σημειώνεται ότι η συνολική χρονική διάρκεια της των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε Είδους δεν επηρεάζεται 
από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για το Είδος αυτό, το οποίο  σημαίνει ότι  η λήξη των 
παρεχόμενων μέσω της προαίρεσης υπηρεσιών επέρχεται  με τη λήξη της αρχικής σύμβασης κάθε Είδους. 

                                                           
86

 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση 
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) όταν επιβληθεί στον ανάδοχο πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης (άρθρο 68 παρ. 7 ν. 3863/2010). 

ε) όταν, κατά την διάρκεια της σύμβασης, οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των 
υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. Όταν οι παραβάσεις 
διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν 
ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους 
και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές (άρθρο 68 παρ. 5 ν. 3863/2010). 

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

α) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

β) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή 
αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

γ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας 
της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000 στους ΑΛΕ 2420101001 - 
«Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» και ΑΛΕ 2420102001 - «Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας», οικονομικών ετών 2023, 
2024 και 2025. 

 Η πληρωμή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη με την προσκόμιση των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 
200 του Ν. 4412/2016 δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, μετά 
την ολοκλήρωση παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσης. 
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Η υποβολή του τιμολογίου από τον προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η εξόφλησή του θα πραγματοποιείται εντός των προβλεπόμενων στη 
νομοθεσία προθεσμιών.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελών δημοσίου χρήσης 
κινητής τηλεφωνίας τα οποία υπολογίζονται κατά περίπτωση, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση των Ειδών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 
4912/2022. 

*Η ως άνω κράτηση (α) υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου καθώς και σε εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το ν.4169/1961. 

β) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ειδικότερα δε υπέρ Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει). 

γ) 4% υπέρ Μ.Τ.Ν., σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 2141/1939. 

δ) 2% υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Ν., σύμφωνα με το ν.δ.398/74 (ΦΕΚ΄116/74).  

*Οι ως άνω κρατήσεις [(β) - (δ)] υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού. 

Οποιαδήποτε άλλη κράτηση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της 
υπό προμήθειας παροχής  υπηρεσιών περιλαμβάνει και τα αναλογούντα τέλη Δημοσίου χρήσης κινητής 
τηλεφωνίας τα οποία υπολογίζονται κατά περίπτωση. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού καθώς πρόκειται για παροχή υπηρεσίας. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις - Ρήτρες 

5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος87 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμ-
μορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες δι-
ατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβα-
σης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσε-
ται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 
συμμόρφωσης.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμ-
βασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου ορ-
γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παρο-
χή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης88. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συ-
νολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσ-
μίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επι-
βάλλει ποινή 2,5% μέχρι 5% της συμβατικής αξίας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπήρξε η πλημμέλεια 
αυτή, κατ’ αναλογία με την βαρύτητα της/των πλημμέλειας/ων καθώς και από το γεγονός αν η πλημμέλεια αυτή 
επαναλαμβάνεται.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρ-
θρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδο-
τέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νο-
μιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαι-
νόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221  ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 
της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποι-
ασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρό-
θεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται ο-
ριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικο-
ποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλα-
ίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Πε-
ριφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρ-
θρου 205Α του ν. 4412/201689. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρε-
ωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την πα-
ράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβα-
σης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρη-
ση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρε-
ύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
89
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.) [κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο παράρτημα 
Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας], η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
(Υ.ΝΑ.Ν.Π.) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης90  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  

 για το Είδος Α: σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν την 8-6-2023 . 

 για το Είδος Β: σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν από την 16-2-2023. 

 για το Είδος Γ: σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν από την 30-3-2023. 

 για το Είδος Δ: σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν από την 30-3-2023. 

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού 
οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από αυτήν 
που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας κατά ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η σύμβαση μπορεί να 
κατακυρωθεί για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών που αναφέρονται στα έγγραφα της παρούσας,. Η ποσότητα των υπηρεσιών 
υπολογίζεται ανά μήνα (τιμή μονάδας), με το συνολικό χρόνο αυτής, κατά τα αρχικώς προβλεπόμενα στην 
παρούσα να ορίζεται σε 24 μήνες. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου91. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος92  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
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 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 11 του άρθρου 22193 του ν. 4412/201694. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο εκπρόσωπος 
του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 
σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του 
ν.4412/2016, όπως ισχύει. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του 
ν.4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2  ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 219 του ν.4412/2016, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής του άρθρου 6.3.1 της παρούσας. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
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  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες 
τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
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σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και δορυφορικών συνδέσεων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών 
και μέσων του Φορέα. 
Το έργο αυτό αποτελείται από τέσσερα (04) είδη, ως ακολούθως: 
1. ΕΙΔΟΣ Α΄ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
2. ΕΙΔΟΣ Β΄ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ με δύο (02) 

υποείδη: 
2.1. ΥΠΟΕΙΔΟΣ Β-1: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ IRIDIUM (IRIDIUM 9555) 
2.2. ΥΠΟΕΙΔΟΣ Β-2: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ INMARSAT (INMARSAT ISATPHONE PRO). 
3. ΕΙΔΟΣ Γ΄ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
4. ΕΙΔΟΣ Δ’ - ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ (01) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ BULK 

SMS ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή για 
περισσότερα από τα είδη Α, Γ και Δ και τα υποείδη Β1 και Β2 και αποκλειστικά 
για το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε είδους (Α, Γ και Δ) και κάθε υποείδους 
(Β1, Β2), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα Προσαρτήματα 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος (Είδη Α, 
Β, Γ και Δ) και κάθε υποείδος (Υποείδη Β-1 και Β-2) δεν ξεπερνάει τον 
προϋπολογισμό αυτού. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ Α΄  - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο για τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες (Λιμενικές Αρχές, Περιφερειακές Διοικήσεις κ.λπ.) και 
τα Επιχειρησιακά Μέσα (πλωτά, χερσαία) του Φορέα. 

ΝΑΙ   

Α.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο 
διαδίκτυο για τα σημεία (Λιμενικές Αρχές, Περιφερειακές Υπηρεσίες, 
Επιχειρησιακά Μέσα) του Φορέα, που αναφέρονται στους πίνακες του 
Προσαρτήματος Είδους Α. 
Οι εν λόγω πίνακες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Περιφέρεια Υ-
παγωγής, Λ/Α Υπαγωγής, Λιμενική Αρχή, Διεύθυνση, Συντεταγμένες (σε Δεκαδι-
κές μοίρες), Τηλεφωνικός Αριθμός Ιδιοκτησίας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που λειτουργεί στο 
σημείο, Πλήθος προσφερόμενων γραμμών, Τύπος προσφερόμενης Πρόσβασης, 
Είναι αποδεκτή η υλοποίηση ασύρματης πρόσβασης (4G).  

ΝΑΙ   

Α.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Για το Είδος Α’ ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΝΑΙ   

Α.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Το Προσάρτημα Είδους Α΄ αποτελείται από 3 πίνακες, καθένας από τους οποίους 
αντιστοιχεί σε έναν τύπο υπηρεσίας. Για κάθε πίνακα του προσαρτήματος 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

ΝΑΙ   

Α.4.1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Α΄ 

1. Περιλαμβάνει σημεία για τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον ΝΑΙ   
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ενσύρματο τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

2. Οι αποδεκτοί τύποι ενσύρματων κυκλωμάτων είναι: 
1. είτε ADSL με ονομαστική ταχύτητα 24Mbps/1Mbps (download/upload). 
2. είτε VDSL με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα 30Mbps/2Mbps 

(download/upload). 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

3. Η υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο δύναται να υλοποιηθεί με έναν από 
τους ακόλουθους τρόπους: 
1. Με εγκατάσταση νέων ενσύρματων τηλεφωνικών γραμμών στις οποίες 

θα είναι ενεργοποιημένη η φραγή εισερχομένων και εξερχομένων 
φωνητικών κλήσεων. Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση νέων γραμμών 
επιβαρύνει πλήρως τον ανάδοχο.  

2. Με χρήση των υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών (φορητότητα) χωρίς 
να υπάρξει κάποια αλλαγή στις εισερχόμενες και εξερχόμενες φωνητικές 
κλήσεις ή στον τύπο γραμμής.  

3. Με χρήση υποδομών τρίτων (ΑΡΥΣ) χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή στις 
εισερχόμενες και εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις ή στον τύπο γραμμής. 

ΝΑΙ   

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
modem/router. Τα modem/routers των ενσύρματων γραμμών (ADSL/VDSL) 
θα διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (04) θύρες Ethernet και δυνατότητα 
σύνδεσης WiFi η οποία θα απενεργοποιηθεί από τον Ανάδοχο μόλις γίνει η 
παράδοση του κυκλώματος και ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός. Σε κάθε σημείο 
εγκατάστασης και στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα δοθούν οδηγίες, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Wifi. 

ΝΑΙ   

5. Για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η υλοποίηση 
ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΝΑΙ», σε περίπτωση που δεν 
είναι τεχνικά εφικτή η εγκατάσταση του απαιτούμενου τύπου σύνδεσης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ασύρματη λύση που θα επιτυγχάνει 
τουλάχιστον ονομαστική ταχύτητα 24Mbps/1Mbps (download/upload) και 
θα παρέχει απεριόριστο όγκο δεδομένων για πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
την οποία θα περιγράφει στην τεχνική του προσφορά. 
Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ορίζονται τα 
αντίστοιχα σημεία του Πίνακα Α-1 του Προσαρτήματος Είδους Α’. Για τα 
σημεία όπου θα προσφερθεί ασύρματη λύση, ο εξοπλισμός θα παραδοθεί 
με ενεργοποιημένη και ενσωματωμένη την κάρτα SIM από τον Ανάδοχο, 
έτοιμος προς χρήση. 

ΝΑΙ- ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

6. Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση της Σύμβασης απαιτηθεί 
οποιαδήποτε αλλαγή τεχνικής φύσεως επί των υφιστάμενων γραμμών 
ιδιοκτησίας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (πχ μετατροπή από ένα κανάλι φωνής σε 
περισσότερα), αυτή θα γίνει κατόπιν έγκρισης εντός πέντε (05) εργάσιμων 
ημερών από το Φορέα, αδαπάνως για το Φορέα και μόνο εφόσον δεν 
συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στην εσωτερική υποδομή και τον τρόπο 
λειτουργίας του σημείου. 

ΝΑΙ   

7. Για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η υλοποίηση 
ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΟΧΙ», δεν είναι αποδεκτός ο 
ασύρματος τρόπος πρόσβασης. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού και 
των υπηρεσιών ορίζονται τα αντίστοιχα σημεία του Πίνακα Α-1 του 
Προσαρτήματος Είδους Α’. 

ΝΑΙ   

Α.4.2.  ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Α΄     

1. Περιλαμβάνει σημεία για τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον 
ενσύρματο τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας VDSL με 
ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα 30Mbps/2Mbps (download/upload). 

ΝΑΙ   

2. Η υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο δύναται να υλοποιηθεί με έναν από 
τους ακόλουθους τρόπους: 

ΝΑΙ   
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• Με εγκατάσταση νέων ενσύρματων τηλεφωνικών γραμμών στις οποίες 
θα είναι ενεργοποιημένη η φραγή εισερχομένων και εξερχομένων 
φωνητικών κλήσεων. Η εγκατάσταση νέων γραμμών επιβαρύνει πλήρως 
τον ανάδοχο. 

• Με χρήση των υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών (φορητότητα) χωρίς 
να υπάρξει κάποια αλλαγή στις εισερχόμενες και εξερχόμενες φωνητικές 
κλήσεις ή στον τύπο γραμμής.  

• Με χρήση υποδομών τρίτων (ΑΡΥΣ) χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή στις 
εισερχόμενες και εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις ή στον τύπο γραμμής. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
modem/router. Τα modem/router των γραμμών VDSL θα διαθέτουν 
τουλάχιστον τέσσερις (04) θύρες Ethernet και δυνατότητα σύνδεσης WiFi η 
οποία θα απενεργοποιηθεί από τον Ανάδοχο μόλις γίνει η παράδοση του 
κυκλώματος και ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός. Σε κάθε σημείο εγκατάστασης 
και στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) 
του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα δοθούν οδηγίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Wifi. 

ΝΑΙ   

4. Για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η υλοποίηση 
ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΝΑΙ», σε περίπτωση που δεν 
είναι τεχνικά εφικτή η εγκατάσταση του απαιτούμενου τύπου σύνδεσης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ασύρματη λύση που θα επιτυγχάνει 
τουλάχιστον ονομαστική ταχύτητα 30Mbps/2Mbps (download/upload) και 
θα παρέχει απεριόριστο όγκο δεδομένων για πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
την οποία θα περιγράφει στην τεχνική του προσφορά. 
Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ορίζονται τα 
αντίστοιχα σημεία του Πίνακα Α-2 του Προσαρτήματος Είδους Α’. Για τα 
σημεία όπου θα προσφερθεί ασύρματη λύση, ο εξοπλισμός θα παραδοθεί 
με ενεργοποιημένη και ενσωματωμένη την κάρτα SIM από τον Ανάδοχο, 
έτοιμος προς χρήση. 

ΝΑΙ- ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

5. Για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η υλοποίηση 
ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΟΧΙ», δεν είναι αποδεκτός ο 
ασύρματος τρόπος πρόσβασης. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού και 
των υπηρεσιών ορίζονται τα σημεία του Πίνακα Α-2 του Προσαρτήματος του 
Είδους Α΄ στο παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

ΝΑΙ   

6. Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση της Σύμβασης απαιτηθεί 
οποιαδήποτε αλλαγή τεχνικής φύσεως επί των υφιστάμενων γραμμών 
ιδιοκτησίας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (πχ μετατροπή από ένα κανάλι φωνής σε 
περισσότερα), αυτή θα γίνει κατόπιν έγκρισης εντός πέντε (05) εργάσιμων 
ημερών από το Φορέα, αδαπάνως για το Φορέα και μόνο εφόσον δεν 
συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στην εσωτερική υποδομή και τον τρόπο 
λειτουργίας του σημείου. 

ΝΑΙ   

Α.4.3.  ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Α΄  

1. Περιλαμβάνει σημεία για τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο με υπηρεσίες ADSL ή VDSL με ελάχιστες ταχύτητες 
24Mbit (download) / 1 Mbit (upload) που συμπεριλαμβάνει και υπηρεσίες 
ενσύρματης τηλεφωνίας αδαπάνως για το Φορέα ως ακολούθως: 

• Απεριόριστες κλήσεις σε σταθερά εθνικά δίκτυα 

• 300 λεπτά/μήνα προς εθνικά κινητά όλων των παρόχων 
(Διευκρινίζεται ότι μετά την κατανάλωση του χρόνου προς τα κινητά, 
θα διακόπτεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου υποχρεωτικά 
η κλήση προς κινητό χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη 
ενέργεια από το χρήστη ή εκ νέου αίτημα από το Φορέα και θα 
επανενεργοποιείται με την έναρξη του επόμενου μήνα χρέωσης, 
χωρίς να απαιτείται επίσης καμία προηγούμενη ενέργεια από το 
χρήστη ή το Φορέα. Πρόσθετες χρεώσεις που θα προκύψουν, από 

ΝΑΙ   
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τυχόν μη τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας από τον 
Ανάδοχο, δεν θα καλύπτονται από πιστώσεις του Φορέα.) 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
modem/router. Τα modem/routers των εν λόγω γραμμών (ADSL/VDSL) θα 
διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (04) θύρες Ethernet και δυνατότητα 
σύνδεσης WiFi η οποία θα απενεργοποιηθεί από τον Ανάδοχο μόλις γίνει η 
παράδοση του κυκλώματος και ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός. Σε κάθε 
Λιμενική Αρχή και στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα δοθούν οδηγίες, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Wifi. 

ΝΑΙ   

3. Για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η υλοποίηση 
ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΝΑΙ», σε περίπτωση που δεν 
είναι τεχνικά εφικτή η εγκατάσταση του απαιτούμενου τύπου σύνδεσης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ασύρματη λύση που θα επιτυγχάνει 
τουλάχιστον ονομαστική ταχύτητα 24Mbps/1Mbps (download/upload) και 
θα παρέχει απεριόριστο όγκο δεδομένων για πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
την οποία θα περιγράφει στην τεχνική του προσφορά. 
Στην περίπτωση αυτή, θα παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνίας με δωρεάν 
χρόνο ομιλίας ως ακολούθως: 

• 500 λεπτά/μήνα προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 
(Διευκρινίζεται ότι μετά την κατανάλωση του χρόνου προς τα σταθερά, 
θα διακόπτεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου υποχρεωτικά η 
κλήση προς σταθερό χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη ενέργεια 
από το χρήστη ή εκ νέου αίτημα από το Φορέα και θα 
επανενεργοποιείται με την έναρξη του επόμενου μήνα χρέωσης, χωρίς 
να απαιτείται επίσης καμία προηγούμενη ενέργεια από το χρήστη ή το 
Φορέα. Πρόσθετες χρεώσεις που θα προκύψουν, από τυχόν μη τήρηση 
της προαναφερόμενης διαδικασίας από τον Ανάδοχο, δεν θα 
καλύπτονται από πιστώσεις του Φορέα). 

• 60 λεπτά/μήνα προς εθνικά κινητά όλων των παρόχων (Διευκρινίζεται ότι 
μετά την κατανάλωση του χρόνου προς τα κινητά, θα διακόπτεται με 
μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου υποχρεωτικά η κλήση προς κινητό 
χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη ενέργεια από το χρήστη ή εκ 
νέου αίτημα από το Φορέα και θα επανενεργοποιείται με την έναρξη του 
επόμενου μήνα χρέωσης, χωρίς να απαιτείται επίσης καμία 
προηγούμενη ενέργεια από το χρήστη ή το Φορέα. Πρόσθετες χρεώσεις 
που θα προκύψουν, από τυχόν μη τήρηση της προαναφερόμενης 
διαδικασίας από τον Ανάδοχο, δεν θα καλύπτονται από πιστώσεις του 
Φορέα). 

Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ορίζονται τα σημεία 
του Πίνακα Α-3 του Προσαρτήματος. 
Για τα σημεία όπου θα προσφερθεί ασύρματη λύση, ο εξοπλισμός θα παραδοθεί 
με ενεργοποιημένη και ενσωματωμένη την κάρτα SIM από τον Ανάδοχο, έτοιμος 
προς χρήση. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4. Για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η υλοποίηση 
ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΟΧΙ», δεν είναι αποδεκτός ο 
ασύρματος τρόπος πρόσβασης. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού και 
των υπηρεσιών ορίζονται τα αντίστοιχα σημεία του Πίνακα Α-3 του 
Προσαρτήματος Είδους Α’. 

ΝΑΙ   

5. Για τα σημεία οι γραμμές των οποίων προήλθαν από προγενέστερες 
διαγωνιστικές διαδικασίες (Συμβάσεις Π01/2018, Π02/2019, Π05/2020, 
Τ08/2021 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ) θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα τηλεφωνικά 
νούμερα. 
Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ορίζονται τα 
σημεία του Πίνακα Α-3 του Προσαρτήματος. 

ΝΑΙ   

6. Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση της Σύμβασης απαιτηθεί ΝΑΙ   
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οποιαδήποτε αλλαγή τεχνικής φύσεως επί των υφιστάμενων γραμμών 
ιδιοκτησίας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (πχ μετατροπή από ένα κανάλι φωνής σε 
περισσότερα), αυτή θα γίνει κατόπιν έγκρισης εντός πέντε (05) εργάσιμων 
ημερών από το Φορέα, αδαπάνως για το Φορέα και μόνο εφόσον δεν 
συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στην εσωτερική υποδομή και τον τρόπο 
λειτουργίας του σημείου. 

7. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αποδεκτή η παροχή συνδυασμού σύνδεσης 
κινητής τηλεφωνίας με ξεχωριστή κάρτα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

ΝΑΙ   

Α.4.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα σημεία θα είναι ελεύθερη (υπό την 
έννοια ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σε ιστοσελίδες ή θύρες). 

ΝΑΙ   

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα δεσμεύεται 
εγγράφως ότι αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της παρούσης. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά υποχρεούται να 
επισυνάψει αναλυτικό πίνακα με τον προσφερόμενο τρόπο πρόσβασης στο 
διαδίκτυο για κάθε σημείο εγκατάστασης. Ειδικότερα: 

.1. ΜΟΝΟ για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η 
υλοποίηση ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΝΑΙ», στις 
περιπτώσεις όπου δεν είναι τεχνικά εφικτή η υλοποίηση του αντίστοιχου 
επιθυμητού τρόπου πρόσβασης, θα πρέπει στην τεχνική του προσφορά 
(επί ποινή απόρριψης) να συμπεριλάβει τεκμηρίωση της μη εφικτότητας 
της σχετικής λύσης, όπου θα αποδεικνύεται εγγράφως η αδυναμία 
παροχής ενσύρματης γραμμής (ADSL/VDSL), εξαιτίας έλλειψης ακραίου 
δικτύου από τον εκάστοτε πάροχο χονδρικής.  

.2. αν σε κάποιο σημείο διαπιστωθεί ότι υπάρχει εγκατεστημένη υπηρεσία 
από τον ίδιο τηλεπικοινωνιακό πάροχο και με χαρακτηριστικά που 
υπολείπονται των επιθυμητών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αναβαθμίσει την εκάστοτε σύνδεση ώστε να ανταποκρίνεται στα 
προβλεπόμενα από το παρόν τεύχος. 

Τα πεδία του εν λόγω πίνακα θα είναι τα εξής: 
Α/Α 
Πίνακα 

Περιφέρεια 
Υπαγωγής 

Λιμενική 
Αρχή 
Υπαγωγής 

Λιμενική 
Αρχή 

Δ/νση Πλήθος 
προσφερό
μενων  
υπηρεσιών 

Τύπος 
προσφερόμενης 
υπηρεσίας 

Παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα αναφέρει 
αναλυτικά το κόστος για κάθε τύπο υπηρεσίας.  

ΝΑΙ – Το 
κόστος για 
κάθε τύπο 
υπηρεσίας 

να 
αναφερθεί 
μόνο στην 
οικονομική 
προσφορά 

  

5. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στη ΔΗΔΕΠ, εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών, πίνακα, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος θα περιέχει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με 
το αντικείμενο του έργου (ενδεικτικά τύπος γραμμής, στοιχεία πρόσβασης 
στο διαχειριστικό εργαλείο του modem/router, LAN IP Range, Router LAN IP, 
WiFi SSID, WiFi Password κλπ).  

ΝΑΙ   

6. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει αδαπάνως για το Φορέα τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
ήτοι αποδιαμορφωτές/δρομολογητές (modems/routers). Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα αναφέρει ρητά αν μετά τη λήξη της 
σύμβασης ο εν λόγω εξοπλισμός θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Φορέα. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

7. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να εκτελέσει ΝΑΙ   

23PROC011948363 2023-01-04

ΑΔΑ: ΨΞΤΙ4653ΠΩ-Ξ6Ξ



αδαπάνως για το Φορέα όποια εργασία απαιτείται για να εγκατασταθεί το 
modem/router εντός της Λιμενικής Αρχής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας με τον 
υφιστάμενο μεταγωγέα της Λιμενικής Αρχής/Περιφερειακής Υπηρεσίας 
εφόσον υφίσταται. Επίσης υποχρεούται να συνδέσει το modem/router με 
τον μεταγωγέα (εφόσον υφίσταται και χωρίς παραμετροποίηση αυτού) και 
να αποσυνδέσει το καλώδιο του υφιστάμενου δρομολογητή. 

8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει οποιοδήποτε τέλος ή κόστος 
ενεργοποίησης/εγκατάστασης των κυκλωμάτων.  

ΝΑΙ   

9. O Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει αδαπάνως για το Φορέα τη 
μεταφορά έως και τεσσάρων (04) γραμμών από τις προσφερόμενες σε 
διαφορετικό σημείο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σε 
περιπτώσεις όπως λόγου χάρη είναι η κατάργηση/μετεγκατάσταση 
Λιμενικών Αρχών ή Υπηρεσιών.  

ΝΑΙ   

10. Στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου να μην αναγράφονται 
οικονομικά στοιχεία. 

ΝΑΙ   

Α.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ   

1. Όταν το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα θα 
ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικώς τον Ανάδοχο και τη ΔΗΔΕΠ. Η αναγγελία 
βλαβών θα μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινώς καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας (24/7). 

ΝΑΙ   

2. Στην περίπτωση βλάβης (στον εξοπλισμό, στη γραμμή, στην κάρτα SIM, κλπ) 
λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης 
προβλημάτων με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου είναι είκοσι 
τέσσερεις (24) ώρες. 

ΝΑΙ   

3. Στην περίπτωση βλάβης λόγω υπαιτιότητας του Καθολικού Παρόχου ο 
μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης ορίζεται στις δύο (02) εργάσιμες 
ημέρες από την επομένη της αναγγελίας της βλάβης από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό της ΕΕΤΤ. 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες από τον Καθολικό Πάροχο λόγω 
φθοράς/καταστροφής εξοπλισμού και ο χρόνος αποκατάστασης δύναται να 
ξεπεράσει τις δύο (02) ημέρες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
προσωρινά εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης, 
προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος διακοπής των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
Μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας θα ενημερώνεται εγγράφως 
η ΔΗΔΕΠ από την Υπηρεσία όπου σημειώθηκε η βλάβη καθώς και από τον 
Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

4. Δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. η ακριβής 
αναγνώριση της μονάδας εξοπλισμού, στην οποία εντοπίζεται βλάβη ούτε η 
πραγματοποίηση εξειδικευμένων ενεργειών οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερες 
γνώσεις και δεξιότητες. 

ΝΑΙ   

5. Ο τηλεφωνικός αριθμός αναγγελίας βλαβών θα αναφέρεται στην τεχνική 
προσφορά του Αναδόχου, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίησή του κατά το 
χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα υπάρχει αντίστοιχη 
ενημερωτική επιστολή από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

6. Για τα σημεία για τα οποία στη στήλη «Είναι αποδεκτή η υλοποίηση 
ασύρματης πρόσβασης (4G)» σημειώνεται «ΝΑΙ», σε περίπτωση που δεν 
είναι τεχνικά εφικτή η εγκατάσταση ενσύρματου τύπου υπηρεσίας, το 
κόστος αντικατάστασης των καρτών SIM (πχ. σε περίπτωση βλάβης) θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

7. Ο Ανάδοχος θα αποδώσει σε κάθε παρεχόμενη σύνδεση ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία αναγγελίας 
βλάβης ή οποιουδήποτε προβλήματος. Μετά τη δήλωση της βλάβης θα 
δίνεται από το βλαβοληπτικό κέντρο του Αναδόχου ο μοναδικός κωδικός 

ΝΑΙ   
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βλάβης (ticket), ο οποίος θα γνωστοποιείται από την Υπηρεσία που 
αντιμετωπίζει τη βλάβη στη ΔΗΔΕΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο didep.c@hcg.gr. 

8. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στη ΔΗΔΕΠ πίνακα που περιλαμβάνει το σύνολο 

των αναγνωριστικών που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες συνδέσεις εντός 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

Α.6.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Δεδομένου ότι μέχρι την 07-06-2023, θα βρίσκονται σε ισχύ οι υπηρεσίες του 
Είδους Β’ της σύμβασης Τ08/2021/12-03-2021 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο για το διάστημα 2021-2023, η έναρξη παροχής 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν Είδος του τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών και η τιμολόγησή τους θα ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από την 
08-06-2023. Ως εκ τούτου, το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την 07-06-2023, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθεί το 
σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών την  08-06-2023.  

Σε περίπτωση που η νέα σύμβαση υπογραφεί μετά την 19/05/2023, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθεί το σύνολο των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να αποφευχθεί διακοπή παροχής 
υπηρεσιών στα σημεία ενδιαφέροντος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

Η ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών και τιμολόγησής τους θα 
γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο στη ΔΗΔΕΠ. 

ΝΑΙ   

Α.7.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι τέσσερεις (24) 
μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών όπως αναφέρεται 
στην παρ. Α.6. του παρόντος. 

ΝΑΙ 
 

  

Α.8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Η ΔΗΔΕΠ θα παρακολουθεί την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε έξι (06) μήνες από την ημερομηνία έναρξης παροχής των 
υπηρεσιών θα εκδίδει βεβαίωση περί εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
σύμβασης, την οποία θα αποστέλλει στην ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ προκειμένου 
να ενεργοποιείται η Επιτροπή Παραλαβής του Φορέα. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων από την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, η ΔΗΔΕΠ 
οφείλει να περιγράφει αυτές με λεπτομέρεια εντός του κειμένου της βεβαίωσης. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΥΝΑΝΠ ανά εξάμηνο και εντός δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίησή της από τη ΔΙΠΕΑ, κατόπιν 
βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ (ΔΗΔΕΠ) για την αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

ΝΑΙ 
 

 

  

2. Αν ο χρόνος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι μεγαλύτερος από τους 
αναγραφόμενους στις Παραγράφους Α.5.2 και Α.5.3, τότε κατά την επόμενη 
εξαμηνιαία βεβαίωση ΔΗΔΕΠ περί εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης 
θα υπάρξει σχετική έκπτωση επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών του, 
η οποία θα υπολογίζεται ως εξής: 
 

Ημέρες εκτός λειτουργίας
πέραν των επιτρεπόμενων 

30
𝑥(𝜇𝜂𝜈𝜄𝛼ί𝜊 𝜅ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜐𝜋𝜂𝜌𝜀𝜎ί𝛼𝜍) 

ΝΑΙ   

23PROC011948363 2023-01-04

ΑΔΑ: ΨΞΤΙ4653ΠΩ-Ξ6Ξ



Α.9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, λόγω ίδρυσης νέων 
Υπηρεσιών του Φορέα μας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει μέχρι 
επιπλέον τέσσερεις (04) γραμμές ADSL με ονομαστική ταχύτητα 24Mbps/1Mbps 
(παράγραφος Α.4.1.1), μέχρι επιπλέον τρεις (03) γραμμές VDSL με ελάχιστη 
ονομαστική ταχύτητα 30Mbps/2Mbps (παράγραφος Α.4.2.1), μέχρι επιπλέον 
δέκα (10) τηλεφωνικές γραμμές με πρόσβαση στο διαδίκτυο (παράγραφος 
Α.4.3.1). 
Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ενεργοποιηθεί μονομερώς από πλευράς 
του Φορέα μας μέχρι και τη λήξη της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

Α.10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται 
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές κλπ, είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την 
εκτέλεση της Σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει 
σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 
σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον 
ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του έργου -υπερκείμενος ή υποκείμενος 
αυτού- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 
προηγούμενη δική του έγκριση. 
Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους 
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ως 
εμπιστευτικά. 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία που διέπει την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 , ν. 4624/2019,  ν. 2472/1997 , ν. 3471/2006 όπως 
ισχύουν). 

ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΟΣ Β΄- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Β.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη λειτουργία δορυφορικών 
τηλεφώνων που διαθέτει το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). 
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες για το Υποείδος Β-1 θα παρασχεθούν 
αποκλειστικά για την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών πλωτών μέσων 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

ΝΑΙ   

Β.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα προορίζονται για πέντε (05) δορυφορικά 
τηλέφωνα για το δίκτυο Iridium (IRIDIUM 9555) και δύο (02) δορυφορικά 
τηλέφωνα για το δίκτυο Inmarsat (INMARSAT ISATPHONE PRO).  

Το αντικείμενο του είδους Β απαρτίζεται από δύο υποείδη και αφορά: 

α) Το Υποείδος Β-1 στην παροχή υπηρεσιών δορυφορικής τηλεφωνίας με 
πακέτα χρόνου ομιλίας (airtime) και ισάριθμες κάρτες (SIM) (εφόσον δεν 
δύναται να χρησιμοποιηθούν οι ήδη ενεργοποιημένες κάρτες SIM που 
διαθέτει ο Φορέας) για τα πέντε (05) δορυφορικά τηλέφωνα για το δίκτυο 
Iridium (IRIDIUM 9555), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν. Οι κάρτες 
SIM θα ενεργοποιηθούν, θα παρασχεθούν αδαπάνως από τον Ανάδοχο και θα 
περιέλθουν στην κυριότητα του Φορέα.  

β)  Το Υποείδος Β-2 στην παροχή υπηρεσιών δορυφορικής τηλεφωνίας με 
πακέτα χρόνου ομιλίας (airtime) και ισάριθμες κάρτες (SIM) για τα δύο (02) 
δορυφορικά τηλέφωνα για το δίκτυο Inmarsat (INMARSAT ISATPHONE PRO), 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν. Οι κάρτες SIM θα ενεργοποιηθούν, 
θα παρασχεθούν αδαπάνως από τον Ανάδοχο και θα περιέλθουν στην 
κυριότητα του Φορέα. 

ΝΑΙ   

Β.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Για τα κάθε ένα από τα υποείδη του Εϊδους Β ως κριτήριο κατακύρωσης 

ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 

μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή, ως ακολούθως: 

α) Για το  Υποείδος Β-1, τη χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο λεπτό ομιλίας, 

που υπολογίζεται από το λόγο*: 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή 

Συνολικός Προσφερόμενος Χρόνος Ομιλίας από το Σύνολο των Πακέτων
 

β) Για το Υποείδος Β-2, τη χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενη μονάδα, που 

υπολογίζεται από το λόγο*: 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή 

Συνολικός Αριθμός Προσφερόμενων Μονάδων από το Σύνολο των Πακέτων
 

[*με στρογγυλοποίηση στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο] 

ΝΑΙ   

Β.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Β΄ 

Β.4.1. Υποείδος Β-1: Δορυφορικές Επικοινωνίες Iridium  

1. Αριθμός καρτών SIM (αδαπάνως για τον Φορέα) εφόσον δεν δύναται να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη ενεργοποιημένες κάρτες SIM που διαθέτει ο 
Φορέας (θα προκύψει μετά την υπογραφή της σύμβασης): 5. 

ΝΑΙ   

2. Ο τύπος των προσφερόμενων καρτών να είναι συμβατός με τις συσκευές 
IRIDIUM 9555 που διαθέτει ο Φορέας (εφόσον δεν δύναται να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη ενεργοποιημένες κάρτες SIM που διαθέτει ο 
Φορέας). 

ΝΑΙ   

3. O Ανάδοχος να προβεί στην ενεργοποίηση των καρτών SIM (εφόσον δεν 
δύναται να χρησιμοποιηθούν οι ήδη ενεργοποιημένες κάρτες SIM που 
διαθέτει ο Φορέας). 

ΝΑΙ   

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δέκα (10) ετήσια πακέτα ομιλίας 
για τις υφιστάμενες συσκευές  IRIDIUM 9555 που διαθέτει ο Φορέας (δύο 
(02) ετήσια πακέτα ανά κάρτα) 

ΝΑΙ   

5. Χρόνος ομιλίας κάθε πακέτου τουλάχιστον 600 λεπτά ανά έτος 

ΝΑΙ 

Να αναφερθεί ο 
προσφερόμενος 
χρόνος ομιλίας 
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κάθε πακέτου 

6. Συνολική χρονική διάρκεια κατανάλωσης του χρόνου ομιλίας κάθε 
πακέτου: τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ενεργοποίηση του 
πακέτου 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

7. Η συνολική χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι 
τουλάχιστον εικοσι τέσσερεις (24) μήνες. Η ετήσια ανανέωση του χρόνου 
ομιλίας κάθε κάρτας, αυτή θα γίνεται αυτόματα με μέριμνα του Αναδόχου, 
χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από το Φορέα με βάση τα αναφερόμενα 
στην Παράγραφο Β.7 του παρόντος. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

8. Δυνατότητα αποστολής και λήψης σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) ΝΑΙ   

9. Η χρέωση να γίνεται το μέγιστο ανά είκοσι (20) δευτερόλεπτα κλήσης. ΝΑΙ   

10. Να μην υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης εξερχόμενων κλήσεων ή 
αποστολής μηνυμάτων με πρόσθετη χρέωση (πέραν του πακέτου), σε 
περίπτωση που ο διαθέσιμος χρόνος του πακέτου δεν επαρκεί. 

ΝΑΙ 
  

11. Να μην υφίσταται χρέωση κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης ή 
εισερχόμενου σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS), ανεξαρτήτως δικτύου 
του καλούντος. 

ΝΑΙ 
  

12. Να υπάρχει η δυνατότητα λήψης εισερχομένων κλήσεων ή σύντομων 
γραπτών μηνυμάτων (SMS) τουλάχιστον έως τη λήξη της χρονικής 
διάρκειας του πακέτου, ακόμα και μετά την κατανάλωση του διαθέσιμου 
χρόνου ομιλίας. 

ΝΑΙ 

 

  

13. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς άλλο δορυφορικό τηλέφωνο 
Iridium έως 1€/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

14. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δορυφορικό τηλέφωνο του 
οργανισμού Thuraya έως 16€/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

15. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δορυφορικό τηλέφωνο του 
οργανισμού Inmarsat έως 16€/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

16. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 
(PSTN – BAND 1) έως 1,50€/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

17. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
BAND 1 έως 1,50€/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

18. Μέγιστο κόστος αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) προς 
άλλο δορυφορικό τηλέφωνο Iridium έως 0,65€/SMS 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
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αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

19. Μέγιστο κόστος αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) προς 
δορυφορικό τηλέφωνο διαφορετικού δικτύου Thuraya και Inmarsat έως 
0,65€/SMS 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

20. Μέγιστο κόστος αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) προς 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας BAND 1 έως 0,65€/SMS 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

Β.4.2 Υποείδος Β-2: Δορυφορικές Επικοινωνίες Inmarsat 

1. Αριθμός καρτών SIM (αδαπάνως για τον Φορέα): 2 ΝΑΙ   

2. Τύπος καρτών συμβατός με τις συσκευές INMARSAT ISATPHONE PRO που 
διαθέτει ο Φορέας 

ΝΑΙ 
  

3. O Ανάδοχος να προβεί στην ενεργοποίηση των καρτών SIM NAI   

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τέσσερα (04) ετήσια πακέτα 
ομιλίας για τις υφιστάμενες συσκευές  INMARSAT ISATPHONE PRO που 
διαθέτει ο Φορέας (δύο (02) ετήσια πακέτα ανά κάρτα). 

ΝΑΙ 
  

5. Μονάδες (units) κάθε πακέτου: τουλάχιστον 1.000 units ανά έτος 

ΝΑΙ 

Να αναφερθεί ο 
προσφερόμενος 

αριθμός 
μονάδων  

  

6. Συνολική χρονική διάρκεια κατανάλωσης του χρόνου ομιλίας κάθε 
πακέτου: τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ενεργοποίηση του 
πακέτου 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

7. Η συνολική χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι 
τουλάχιστον εικοσι τέσσερεις (24) μήνες. Η ετήσια ανανέωση του χρόνου 
ομιλίας κάθε κάρτας, αυτή θα γίνεται αυτόματα με μέριμνα του Αναδόχου, 
χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από το Φορέα με βάση τα αναφερόμενα 
στην Παράγραφο Β.7 του παρόντος. 

ΝΑΙ 

  

8. Δυνατότητα αποστολής και λήψης σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) NAI 
  

9. Η χρέωση να γίνεται το μέγιστο ανά τριάντα (30) δευτερόλεπτα κλήσης. ΝΑΙ 
  

10. Να μην υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης εξερχόμενων κλήσεων ή 
αποστολής μηνυμάτων με πρόσθετη χρέωση (πέραν του πακέτου), σε 
περίπτωση που οι διαθέσιμες μονάδες ή ο διαθέσιμος χρόνος του πακέτου 
δεν επαρκεί 

ΝΑΙ 

  

11. Να μην υφίσταται χρέωση κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης ή 
εισερχόμενου σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS), ανεξαρτήτως δικτύου 
του καλούντος 

ΝΑΙ 
  

12. Να υπάρχει η δυνατότητα λήψης εισερχομένων κλήσεων ή σύντομων 
γραπτών μηνυμάτων (SMS) τουλάχιστον έως τη λήξη της χρονικής 

ΝΑΙ 
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διάρκειας του πακέτου, ακόμα και μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων 
μονάδων (units) ή του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. 

13. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς άλλο δορυφορικό τηλέφωνο 
Inmarsat έως 2 Units/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

14. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δορυφορικό τηλέφωνο του 
οργανισμού Iridium έως 13 Units/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

15. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δορυφορικό τηλέφωνο του 
οργανισμού Thuraya έως 6 Units/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

16. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 
(PSTN – BAND 1) έως 2 Units/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

17. Μέγιστο κόστος κλήσης ομιλίας (voice) προς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
BAND 1 έως 2 Units/minute 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

18. Μέγιστο κόστος αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) προς 
άλλο δορυφορικό τηλέφωνο Inmarsat έως 1 Unit/SMS 

ΝΑΙ 

Το κόστος να 
αναφερθεί μόνο 
στην οικονομική 

προσφορά 

  

Β.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην οικονομική του προσφορά να περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε απαραίτητο κόστος για την ενεργοποίηση και την πλήρη 
επιχειρησιακή εκμετάλλευση των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παρόν. 

ΝΑΙ   

2. Να παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τον υπολειπόμενο χρόνο 
ομιλίας ή τις μονάδες ή το ποσό (balance) μέσω κλήσης ή/και αποστολής 
σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Εν λόγω πληροφόρηση θα 
παρέχεται αδαπάνως για τον Φορέα. Η υπηρεσία πληροφόρησης για τον 
υπολειπόμενο διαθέσιμο χρόνο ομιλίας, θα περιγράφεται στην τεχνική 
προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα δεσμεύεται 
εγγράφως ότι αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της παρούσης. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

Β.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή άμεσης και 
αξιόπιστης εξυπηρέτησης για όλα τα αιτήματα (ενεργοποίηση συνδέσεων, 
αντικατάσταση καρτών SIM λόγω βλάβης κ.λπ.) που αφορούν στις 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
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προσφερόμενες υπηρεσίες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή 
επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το τηλέφωνο και το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας, θα περιγράφεται στην τεχνική 
προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου. 

2. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η ατελώς για τον Φορέα 
αντικατάσταση καρτών SIM με νέες κάρτες σε περίπτωση δυσλειτουργίας 
ή/και βλάβης τους. 

ΝΑΙ   

Β.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Η παράδοση των υλικών (κάρτες SIM) (εφόσον απαιτηθούν) για το 
Υποείδος Β-1, ήτοι των πέντε (05) δορυφορικών τηλεφώνων για το δίκτυο 
Iridium (IRIDIUM 9555) θα πραγματοποιηθεί σε μια φάση στην έδρα της 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & 
Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). 

2. Η παράδοση των υπηρεσιών (πακέτων ομιλίας) για το Υποείδος Β-1, ήτοι 
των πέντε (05) δορυφορικών τηλεφώνων για το δίκτυο Iridium (IRIDIUM 
9555) θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις στην έδρα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών 
(ΔΗΔΕΠ) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). Πιο συγκεκριμένα: 
2.1. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο η ενεργοποίηση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών για το πρώτο έτος (πέντε (05) ετήσια 
πακέτα ομιλίας) των πέντε (05) δορυφορικών τηλεφώνων για το 
δίκτυο Iridium (IRIDIUM 9555) και θα δοθεί κατά την ενεργοποίηση 
βεβαίωση του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ενεργοποίησης των πακέτων ομιλίας στην οποία θα αναφέρονται 
αναλυτικά οι αριθμοί κλήσης των δορυφορικών τηλεφώνων στους 
οποίους πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση, καθώς και το νέο 
υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. Ακολούθως, μετά την 
αποστολή από τη ΔΗΔΕΠ των ενεργοποιημένων καρτών SIM (εφόσον 
απαιτηθεί), οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στις οποίες έχουν 
χορηγηθεί τα εν λόγω δορυφορικά τηλέφωνα θα πιστοποιήσουν 
μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας πληροφόρησης χρήστη για τον 
υπολειπόμενο διαθέσιμο χρόνο ομιλίας, την ενεργοποίηση της 
υπηρεσίας (πακέτα ομιλίας) και θα αποστείλουν σχετικό έγγραφο 
στην ΔΗΔΕΠ. 

2.2. Στη συνέχεια, και πριν την ημερομηνία λήξης του διαθέσιμου χρόνου 
ομιλίας για το πρώτο έτος, θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο 
οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθούν οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες για το δεύτερο έτος (πέντε (05) ετήσια 
πακέτα ομιλίας) την επομένη της ημερομηνίας λήξης του διαθέσιμου 
χρόνου ομιλίας για το πρώτο έτος των πέντε (05) δορυφορικών 
τηλεφώνων για το δίκτυο Iridium (IRIDIUM 9555) και θα δοθεί κατά 
την ενεργοποίηση βεβαίωση του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ενεργοποίησης των πακέτων ομιλίας στην οποία θα 
αναφέρονται αναλυτικά οι αριθμοί κλήσης των δορυφορικών 
τηλεφώνων στους οποίους πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση, 
καθώς και το νέο υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. 
Ακολούθως, οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στις οποίες έχουν 
χορηγηθεί τα εν λόγω δορυφορικά τηλέφωνα θα πιστοποιήσουν 
μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας πληροφόρησης χρήστη για τον 
υπολειπόμενο διαθέσιμο χρόνο ομιλίας, την ενεργοποίηση της 
υπηρεσίας (πακέτα ομιλίας) και θα αποστείλουν σχετικό έγγραφο 
στην ΔΗΔΕΠ. 

ΝΑΙ   
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3. Η παράδοση των υλικών (κάρτες SIM) για το Υποείδος Β-2, ήτοι των δύο 
(02) δορυφορικών τηλεφώνων για το δίκτυο Inmarsat θα 
πραγματοποιηθεί σε μια φάση στην έδρα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών 
(ΔΗΔΕΠ) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). 

4. Η παράδοση των υπηρεσιών (πακέτων ομιλίας) για το Υποείδος Β-2, ήτοι 
των δύο (02) δορυφορικών τηλεφώνων για το δίκτυο Inmarsat θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις στην έδρα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών 
(ΔΗΔΕΠ) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). Πιο συγκεκριμένα: 
4.1. Αρχικά, ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις κάρτες SIM στις συσκευές, 

θα ενεργοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες (πακέτα ομιλίας) για 
το πρώτο έτος, το όποιο και θα πιστοποιηθεί μέσω της παρεχόμενης 
υπηρεσίας πληροφόρησης χρήστη για τον υπολειπόμενο διαθέσιμο 
χρόνο ομιλίας και επιπλέον θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικές 
κλήσεις παρουσία κατάλληλου προσωπικού της ΔΗΔΕΠ. 

4.2. Στη συνέχεια, και πριν την ημερομηνία λήξης του διαθέσιμου χρόνου 
ομιλίας για το πρώτο έτος, θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο 
οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθούν οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες για το δεύτερο έτος την επομένη της 
ημερομηνίας λήξης του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας για το πρώτο 
έτος, το όποιο και θα πιστοποιηθεί μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας 
πληροφόρησης χρήστη για τον υπολειπόμενο διαθέσιμο χρόνο 
ομιλίας και επιπλέον θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικές κλήσεις 
παρουσία κατάλληλου προσωπικού της ΔΗΔΕΠ. 

ΝΑΙ   

5. Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών για το πρώτο έτος και η παράδοση των 
υλικών για τα Υποείδη Β-1 και Β-2 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης, ενώ για το δεύτερο έτος, η ενεργοποίηση των 
υπηρεσιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την επομένη της ημερομηνίας 
λήξης του πρώτου έτους παροχής υπηρεσιών. 
Ως χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται η ημερομηνία 
ενεργοποίησης των υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης σε ημερομηνία προγενέστερη της 
15/02/2023, η ενεργοποίηση των υπηρεσιών θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί την 16/02/2023, εφόσον η ημερομηνία αυτή βρίσκεται 
εντός του χρονικού πλαισίου των δέκα (10) ημερών ως καθορίζεται 
παραπάνω. Επισημαίνεται ότι έως και 15/02/2023,  βρίσκονται σε ισχύ οι 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της 
Α06/2022/09-02-2021 Σύμβασης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ. 

ΝΑΙ   

Β.8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα 

πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΗΔΕΠ). 

Η τμηματική οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των 

καρτών SIM θα πραγματοποιείται σε δύο φάσεις για κάθε Υποείδος από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβών του ΥΝΑΝΠ μετά από βεβαιώσεις παραλαβής 

εκδοθείσες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΗΔΕΠ) και κατόπιν 

ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών της κάθε φάσης (φάση Α’: παράδοση 

υλικών και ολοκλήρωση διαδικασίας ενεργοποίησης υπηρεσιών πρώτου 

έτους, φάση Β’: ολοκλήρωση διαδικασίας ενεργοποίησης υπηρεσιών 

δεύτερου έτους) και των αντίστοιχων δοκιμών, που περιγράφονται  στην 

Παράγραφο Β.7. του παρόντος. Το έργο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβών  

θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερών από την  εκάστοτε 

ενεργοποίησή της. 

ΝΑΙ   

Β.9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται 
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, 
σχέδια, προδιαγραφές κλπ, είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει 
την εκτέλεση της Σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει 
σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 
σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον 
ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του έργου -υπερκείμενος ή υποκείμενος 
αυτού- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 
προηγούμενη δική του έγκριση. 
Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι 
γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ ως εμπιστευτικά. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη 
νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 , ν. 4624/2019,  ν. 
2472/1997 , ν. 3471/2006 όπως ισχύουν). 

ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ Γ΄  - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

Γ.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Λιμενικές Αρχές, Περιφερειακές 
Διοικήσεις κ.λπ.) και τα Επιχειρησιακά Μέσα (πλωτά, χερσαία) του Φορέα. 

ΝΑΙ   

Γ.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας για Υπηρεσίες και μέσα του Φορέα, που 
αναφέρονται στους πίνακες του Προσαρτήματος Είδους Γ’ Οι εν λόγω πίνακες 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Περιφέρεια/Υπηρεσία Υπαγωγής, 
Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή/Μέσο, Πλήθος προσφερόμενων Υπηρεσιών.  
Το προσάρτημα του παρόντος Είδους των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται 
από τρεις (03) πίνακες, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε έναν τύπο 
υπηρεσίας όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

ΝΑΙ   

Γ.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Για το Είδος Γ’ ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΝΑΙ   

Γ.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Γ΄ 

Γ.4.1. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-1 

1. Περιλαμβάνει σημεία για τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
αποκλειστικά την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας (δίκτυο 4G), με χρήση USB Stick, το οποίο θα προσφερθεί από 
τον Ανάδοχο αδαπάνως για το Φορέα.  

ΝΑΙ   

2. Ο ελάχιστος προσφερόμενος μηνιαίος όγκος δεδομένων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει δυνατότητα να παρασχεθεί απεριόριστη πρόσβαση, ορίζεται 
στα 50GB. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

Γ.4.2. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-2 

1. Περιλαμβάνει σημεία για τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
αποκλειστικά την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας 4G, με χρήση 4G Modem/Router το οποίο θα προσφερθεί από 
τον Ανάδοχο αδαπάνως για τον Φορέα. 

ΝΑΙ   

2. Τα εν λόγω Modem/Router θα διαθέτουν τουλάχιστον 4 θύρες Ethernet για 
LAN συνδέσεις και δυνατότητα σύνδεσης WiFi, η οποία θα απενεργοποιηθεί 

από τον Ανάδοχο μόλις γίνει η παράδοση του κυκλώματος και ενεργοποιηθεί ο 

εξοπλισμός και θα συνοδεύονται από οδηγίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Wifi. 

ΝΑΙ   

3. Λόγω της φύσης των μέσων στα οποία θα χρησιμοποιηθούν οι 
συγκεκριμένες συσκευές, απαιτείται να μπορούν να λειτουργούν σε 
διαφορετικά σημεία και να μην είναι εγγεγραμμένες σε συγκεκριμένη κεραία 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

ΝΑΙ   

4. Ο ελάχιστος προσφερόμενος μηνιαίος όγκος δεδομένων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει δυνατότητα να παρασχεθεί απεριόριστη πρόσβαση, ορίζεται 
στα 200GB. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

Γ.4.3. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-3 
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1. Περιλαμβάνει σημεία για τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
αποκλειστικά την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας 4G, με χρήση 4G WiFi Modem/Router (MiFi) το οποίο θα 
προσφερθεί από τον Ανάδοχο αδαπάνως για τον Φορέα. 

ΝΑΙ   

2. Για το σημείο με Α.Α. 4 του Πίνακα Γ-3, η Υπηρεσία μας με την Α44/19-08-
2021 Σύμβαση είχε προμηθευτεί αντίστοιχο πλήθος συσκευών Huawei 
R219h. Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά αν οι προσφερόμενες κάρτες 
SIM είναι συμβατές με τον εν λόγω εξοπλισμό. Σε θετική περίπτωση, δεν 
απαιτείται να παραδοθεί εξοπλισμός για τις αντίστοιχες συνδέσεις.  

ΝΑΙ, 
Να 

αναφερθεί 
αν υπάρχει 

συμβατότητα 

  

3. Κάθε συσκευή MiFi να συνοδεύεται από φορτιστή αυτοκινήτου (12V) και 
αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας. 

ΝΑΙ   

4. Ο ελάχιστος προσφερόμενος μηνιαίος όγκος δεδομένων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει δυνατότητα να παρασχεθεί απεριόριστη πρόσβαση, ορίζεται 
στα 50GB. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

Γ.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα σημεία θα είναι ελεύθερη (υπό 
την έννοια ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σε ιστοσελίδες ή θύρες). 

ΝΑΙ   

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα δεσμεύεται 
εγγράφως ότι αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της παρούσης. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά υποχρεούται να 
επισυνάψει αναλυτικό πίνακα με τον προσφερόμενο τρόπο πρόσβασης 
στο διαδίκτυο για κάθε σημείο εγκατάστασης. 

Τα πεδία του εν λόγω πίνακα θα είναι τα εξής: 
Α/Α 

ΠΙΝΑΚΑ 
Υπηρεσία/Περι

φέρεια 
Υπαγωγής 

Υπηρεσία/Λι
μενική 

Αρχή/Μέσο 

Πλήθος 
προσφερόμε

νων 
υπηρεσιών 

Τύπος προσφερόμενης 
υπηρεσίας (USBSTICK, 
4G Modem/Router, 4G 
WiFi Modem/Router 

(MiFi)) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα αναφέρει 
αναλυτικά το κόστος για κάθε τύπο υπηρεσίας του παρόντος Είδους. 

ΝΑΙ 
Το κόστος για 

κάθε τύπο 
υπηρεσία να 
αναφερθεί 
μόνο στην 
οικονομική 
προσφορά 

  

5. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στη ΔΗΔΕΠ εντός πέντε (05) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών πίνακα, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος θα περιέχει τεχνικές 
πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου (ενδεικτικά τύπος 
σύνδεσης, στοιχεία πρόσβασης στο διαχειριστικό εργαλείο του 
modem/router, LANIPRange, RouterLANIP, WiFiSSID, WiFiPasswordκλπ). 

ΝΑΙ   

6. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει αδαπάνως για το Φορέα τον απαραίτητο 
εξοπλισμό (USB Sticks και Routers). Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική 
του προσφορά θα αναφέρει ρητά αν μετά τη λήξη της σύμβασης ο εν 
λόγω εξοπλισμός θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Φορέα. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει οποιοδήποτε τέλος ή κόστος ενεργοποίησης 
των συνδέσεων.  

ΝΑΙ   

8. Στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου να μην αναγράφονται 
οικονομικά στοιχεία. 

ΝΑΙ   
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9. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται η Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών 
(ΔΗΔΕΠ) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς), η οποία θα αναλάβει 
την αποστολή του στα σημεία παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τους Πίνακες του Προσαρτήματος του Είδους Γ΄ στο παρόν τεύχος 
τεχνικών Προδιαγραφών.  

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στη ΔΗΔΕΠ με ενεργοποιημένη και 
ενσωματωμένη την κάρτα SIM από τον Ανάδοχο, έτοιμος προς χρήση. 

ΝΑΙ   

10. Σε περίπτωση που ο προσφερόμενος μηνιαίος όγκος δεδομένων δεν 
είναι απεριόριστος, όταν αυτός ξεπεραστεί, θα διακόπτεται με μέριμνα 
και ευθύνη του Αναδόχου υποχρεωτικά η πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς 
να απαιτείται καμία προηγούμενη ενέργεια από το χρήστη ή εκ νέου 
αίτημα από το Φορέα και θα επανενεργοποιείται με την έναρξη του 
επόμενου μήνα χρέωσης, χωρίς να απαιτείται επίσης καμία 
προηγούμενη ενέργεια από το χρήστη ή το Φορέα. 

Πρόσθετες χρεώσεις που θα προκύψουν, από τυχόν μη τήρηση της 
προαναφερόμενης διαδικασίας από τον Ανάδοχο, δεν θα καλύπτονται από 
πιστώσεις του Φορέα. 

ΝΑΙ   

Γ.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 

1. Όταν το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα θα 
ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικώς τον Ανάδοχο και τη ΔΗΔΕΠ. Η αναγγελία 
βλαβών θα μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινώς καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας (24/7). 

ΝΑΙ   

2. Στην περίπτωση βλάβης (στον εξοπλισμό, στην κάρτα SIM, κλπ) ο μέγιστος 
χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου είναι είκοσι τέσσερεις (24) ώρες.  

ΝΑΙ   

3. Στην περίπτωση βλάβης λόγω υπαιτιότητας του Καθολικού Παρόχου ο 
μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης ορίζεται στις 2 εργάσιμες ημέρες 
από την επομένη της αναγγελίας της βλάβης από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με 
το σχετικό κανονισμό της ΕΕΤΤ. 

ΝΑΙ   

4. Μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας θα ενημερώνεται εγγράφως 
η ΔΗΔΕΠ από την Υπηρεσία όπου σημειώθηκε η βλάβη καθώς και από τον 
Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

5. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
η ακριβής αναγνώριση της μονάδας εξοπλισμού, στην οποία εντοπίζεται 
βλάβη ούτε η πραγματοποίηση εξειδικευμένων ενεργειών οι οποίες 
απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. 

ΝΑΙ   

6. Ο τηλεφωνικός αριθμός αναγγελίας βλαβών θα αναφέρεται στην τεχνική 
προσφορά του Αναδόχου, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίησή του κατά το 
χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα υπάρχει αντίστοιχη 
ενημερωτική επιστολή από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

7. Το κόστος αντικατάστασης των καρτών SIM και του εξοπλισμού (πχ. σε 
περίπτωση βλάβης) θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  
 

ΝΑΙ   

8. Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν και τον εξοπλισμό που προήλθε από 
προηγούμενη Σύμβαση, όπως αυτός που αναφέρεται στην απαίτηση Γ.3.3.2. 

ΝΑΙ   

9. Ο Ανάδοχος θα αποδώσει σε κάθε παρεχόμενη σύνδεση ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία αναγγελίας 
βλάβης ή οποιουδήποτε προβλήματος. Μετά τη δήλωση της βλάβης θα 
δίνεται από το βλαβοληπτικό κέντρο του Αναδόχου ο μοναδικός κωδικός 
βλάβης (ticket), ο οποίος θα γνωστοποιείται από την Υπηρεσία που 
αντιμετωπίζει τη βλάβη στη ΔΗΔΕΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ΝΑΙ   
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στο didep.c@hcg.gr. 

10. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στη ΔΗΔΕΠ πίνακα που περιλαμβάνει το σύνολο 

των αναγνωριστικών που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες συνδέσεις εντός 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

Γ.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Δεδομένου ότι μέχρι την 29-03-2023, θα βρίσκονται σε ισχύ οι υπηρεσίες του 
Είδους Γ’ της σύμβασης Τ08/2021/12-03-2021 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο για το διάστημα 2021-2023, η έναρξη παροχής υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο παρόν Είδος του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και η 
τιμολόγησή τους θα ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από την 30-03-2023. Ως εκ τούτου, 
το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 29-03-2023, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθεί το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
την  30-03-2023.  
Σε περίπτωση που η νέα σύμβαση υπογραφεί μετά την 10/03/2023, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθεί το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
προκειμένου να αποφευχθεί διακοπή παροχής υπηρεσιών στα σημεία 
ενδιαφέροντος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.. 
Η ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών και τιμολόγησής τους θα 
γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο στη ΔΗΔΕΠ. 

ΝΑΙ   

Γ.8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι τέσσερεις (24) 
μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών όπως αναφέρεται 
στην παρ. Γ6. 

ΝΑΙ   

Γ.9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Η ΔΗΔΕΠ θα παρακολουθεί την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε έξι (06) μήνες  από την ημερομηνία έναρξης παροχής των 
υπηρεσιών θα εκδίδει βεβαίωση περί εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
σύμβασης, την οποία θα αποστέλλει στην ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ προκειμένου 
να ενεργοποιείται η Επιτροπή Παραλαβής του Φορέα. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων από την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, η ΔΗΔΕΠ 
οφείλει να περιγράφει αυτές με λεπτομέρεια εντός του κειμένου της βεβαίωσης. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΥΝΑΝΠ ανά εξάμηνο και εντός δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίησή της από τη ΔΙΠΕΑ, κατόπιν 
βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ (ΔΗΔΕΠ) για την αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

2. Αν ο χρόνος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι μεγαλύτερος από τους 
αναγραφόμενους στις Παραγράφους Γ.6.2 και Γ.6.3, τότε κατά την επόμενη 
εξαμηνιαία βεβαίωση ΔΗΔΕΠ περί εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης 
θα υπάρξει σχετική έκπτωση επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών του, 
η οποία θα υπολογίζεται ως εξής: 
 

Ημέρες εκτός λειτουργίας
πέραν των επιτρεπόμενων 

30
𝑥(𝜇𝜂𝜈𝜄𝛼ί𝜊 𝜅ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜐𝜋𝜂𝜌𝜀𝜎ί𝛼𝜍) 

ΝΑΙ   

Γ.10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, λόγω αύξησης των ΝΑΙ   
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Υπηρεσιών και πλωτών μέσων του Φορέα μας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσφέρει μέχρι επιπλέον πέντε (05) συνδέσεις με χρήση USBStick, μέχρι 
επιπλέον πέντε (05) συνδέσεις με χρήση 4G Modem/Router και μέχρι (05) 
συνδέσεις με χρήση 4G WiFi Modem/Router (MiFi). 
Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ενεργοποιηθεί μονομερώς από πλευράς 
του Φορέα μας μέχρι και τη λήξη της Σύμβασης. 

Γ.11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται 
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές κλπ, είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την 
εκτέλεση της Σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει 
σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 
σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον 
ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του έργου -υπερκείμενος ή υποκείμενος 
αυτού- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 
προηγούμενη δική του έγκριση. 
Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους 
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ως 
εμπιστευτικά. 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία που διέπει την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 , ν. 4624/2019,  ν. 2472/1997 , ν. 3471/2006 όπως 
ισχύουν). 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ Δ’  - ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ (01) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ BULK SMS ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

Δ.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

Δ.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο αποτελεί η παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων 
bulk sms μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. 
Το προσάρτημα του παρόντος Είδους των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται 
από έναν Πίνακα με τα χαρακτηριστικά που αναλύονται παρακάτω. 

ΝΑΙ   

Δ.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Για το Είδος Δ’ ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού τη 

χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο sms,  που υπολογίζεται από το λόγο*: 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή ανά μήνα 

Πλήθος SMS ανά μήνα
 

[*με στρογγυλοποίηση στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο] 

ΝΑΙ   

Δ.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής ≥ 10.000 sms/μήνα. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
αναφέρει στην τεχνική του προσφορά το πλήθος των διαθέσιμων sms ανά 
μήνα. 

ΝΑΙ, 
ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

2. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα παρέχεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα δεσμεύεται 
εγγράφως ότι αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της παρούσης. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα αναφέρει 
αναλυτικά το κόστος (σε ευρώ) ανά sms και το κόστος (σε ευρώ) ανά μήνα. 

ΝΑΙ – Τα 
κόστη να 

αναφερθούν 
μόνο στην 
οικονομική 
προσφορά 

  

5. Στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου να μην αναγράφονται 
οικονομικά στοιχεία. 

ΝΑΙ   

6. Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται η Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) 
(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). 

ΝΑΙ   

Δ.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 

1. Όταν το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα θα 
ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικώς τον Ανάδοχο και τη ΔΗΔΕΠ. Η αναγγελία 
βλαβών θα μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινώς καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας (24/7). 

ΝΑΙ   

2. Στην περίπτωση βλάβης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου ο μέγιστος χρόνος 
αποκατάστασης προβλημάτων με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου είναι είκοσι τέσσερεις (24) ώρες. 

ΝΑΙ   

3. Μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας θα ενημερώνεται εγγράφως 
η ΔΗΔΕΠ από την Υπηρεσία όπου σημειώθηκε η βλάβη καθώς και από τον 
Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

4. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
η ακριβής αναγνώριση της μονάδας εξοπλισμού, στην οποία εντοπίζεται 
βλάβη ούτε η πραγματοποίηση εξειδικευμένων ενεργειών οι οποίες 
απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. 

ΝΑΙ   

5. Ο τηλεφωνικός αριθμός αναγγελίας βλαβών θα αναφέρεται στην τεχνική 
προσφορά του Αναδόχου, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίησή του κατά το 
χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα υπάρχει αντίστοιχη 
ενημερωτική επιστολή από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ – ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

Δ.6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Δεδομένου ότι μέχρι την 29-03-2023, θα βρίσκονται σε ισχύ οι υπηρεσίες του 
Είδους A’ της σύμβασης Τ08/2021/12-03-2021 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία περιλαμβάνει την παροχή μίας (01) 
υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για 
το διάστημα 2021-2023, η έναρξη παροχής υπηρεσιών που περιγράφονται στο 
παρόν Είδος του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και η τιμολόγησή τους θα 
ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από την 30-03-2023. Ως εκ τούτου, το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 29-03-2023, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε 
να ενεργοποιηθεί το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών την  30-03-
2023.  
Σε περίπτωση που η νέα σύμβαση υπογραφεί μετά την 10/03/2023, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθεί το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
προκειμένου να αποφευχθεί διακοπή της υπηρεσίας Bulk SMS. 
Η ημερομηνία έναρξης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας και τιμολόγησής της 
θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο στη ΔΗΔΕΠ. 

ΝΑΙ   

Δ.7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η χρονική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας Bulk SMS ορίζεται στους είκοσι 
τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της όπως αναφέρεται 
στην παρ. Δ.6. 

ΝΑΙ   

Δ.8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΔΗΔΕΠ θα παρακολουθεί την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε έξι (06) μήνες  από την ημερομηνία έναρξης παροχής των 
υπηρεσιών θα εκδίδει βεβαίωση περί εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης, 
την οποία θα αποστέλλει στην ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ προκειμένου να 
ενεργοποιείται η Επιτροπή Παραλαβής του Φορέα. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων από την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, η ΔΗΔΕΠ 
οφείλει να περιγράφει αυτές με λεπτομέρεια εντός του κειμένου της βεβαίωσης. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΥΝΑΝΠ ανά εξάμηνο και εντός δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίησή της από τη ΔΙΠΕΑ, κατόπιν 
βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ (ΔΗΔΕΠ) για την αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

Δ.9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, λόγω αύξησης των 
υπηρεσιακών αναγκών του Φορέα μας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει 
μέχρι μία (01) κάρτα SIM Bulk SMS. 
Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ενεργοποιηθεί μονομερώς από πλευράς 
του Φορέα μας μέχρι και τη λήξη της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

Δ.10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται 
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές κλπ, είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την 
εκτέλεση της Σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει 
σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 
σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον 
ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του έργου -υπερκείμενος ή υποκείμενος 
αυτού- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 
προηγούμενη δική του έγκριση. 
Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους 
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ως 
εμπιστευτικά. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία που 
διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 , ν. 4624/2019,  ν. 2472/1997 , ν. 3471/2006 
όπως ισχύουν). 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΙΔΟΥΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1 
 

Α/Α 
Περιφέρεια Υπα-

γωγής 
Λιμενική Αρχή 

Υπαγωγής 
Λιμενική Αρχή Διεύθυνση 

Συντεταγμένες 
(Δεκαδικές 

μοίρες) 

Τηλεφωνικός 
Αριθμός Ιδιο-
κτησίας ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ. που 

λειτουργεί στο 
σημείο 

Πλήθος Υ-
πηρεσιών 

Τύπος Πρό-
σβασης 

Είναι αποδεκτή 
η υλοποίηση α-
σύρματης πρό-

σβασης (4G) 
(εφόσον τεκμη-
ριωμένα δεν εί-
ναι δυνατή η εν-

σύρματη πρό-
σβαση) 

1.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Λαυρίου ΚΕΑ Λαυρίου 
Εντός λιμένα Λαυρίου 

(ζώνη πρόσδεσης ι-
στιοφόρων) 

37.712620, 
24.056220 

2292025558 1 ADSL ΝΑΙ 

2.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ελευσί-

νας 

Β΄ Λ/Τ Ναυπη-
γείων Ελευσί-

νας 

27ο χλμ. ΠΕΟΑΚ, Ε-
λευσίνα - Τ.Κ. 19200 

38.035179, 
23.495245 

2105560311 1 ADSL ΝΑΙ 

3.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Σαρωνι-

κού 

Λ/Φ Καλαμα-
κίου υπαγω-

γής Α΄Λ/Τ 
Φλοίσβου 

Μαρίνα Καλαμακίου, 
Άλιμος - Τ.Κ. 17455 

37.914060, 
23.704605 

2109833536 1 ADSL ΌΧΙ 

4.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Πειραιά 

Λ/Φ Αργοσα-
ρωνικού υπα-
γωγής Α' Λ/Τ 

Τζελέπη 

Πύλη Ε8, εντός λιμένα 
Πειραιά 

37.945079, 
23.642462 

2104222455 1 ADSL ΌΧΙ 

5.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Πειραιά 
Λ/Φ Ξαβερίου 
υπαγωγής Α' 
Λ/Τ Τζελέπη 

Ακτή Ξαβερίου 10, 
10577, Πειραιάς 

37.938012, 
23.635073 

2104530974 1 ADSL ΌΧΙ 

6.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Πειραιά 

Λ/Φ Σταδίου 
Ειρήνης και 

Φιλίας 
(ΣΕΦ)  υπαγω-
γής Ε΄Λ/Τ Ζέας 

Μαρίνα Φαλήρου – 
ΣΕΦ 

37.942169, 
23.670159 

2104830471 1 ADSL ΌΧΙ 
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7.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Αίγινας 
Λ/Φ Αγκι-

στρίου 
Μεγαλοχώρι Αγκι-
στρίου, Τ.Κ. 18010 

37.713150, 
23.346289 

2297091541 1 ADSL ΝΑΙ 

8.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ελευσί-

νας 
Γ Λ/Τ Πάχης 
Μεγάρων 

Πέραμα Μεγαρίδος - 
Τ.Κ. 19100 

37.973795, 
23.361652 

2296083004 1 ADSL ΝΑΙ 

9.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Κορίνθου 
Α΄ Λ/Τ Αγ. Θε-

οδώρων 
Άγιοι Θεόδωροι Κο-
ρινθίας - Τ.Κ. 20003 

37.927565, 
23.144557 

2741048080 1 ADSL ΌΧΙ 

10.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Κορίνθου 
Γ Λ/Τ Παλαιάς 

Επιδαύρου 
Αρχαία Επίδαυρος - 

Τ.Κ. 21059 
37.637960, 
23.157477 

2753041216 1 ADSL ΝΑΙ 

11.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Κορίνθου Δ΄ Λ/Τ Κιάτου Αράτου 2 - Τ.Κ. 20200 
38.012857, 
22.750894 

2742022212 1 ADSL ΌΧΙ 

12.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Πόρου 
Α΄ Λ/Τ Μεθά-

νων 
Πέτρου Πάλη 2 - Τ.Κ. 

18030 
37.579485, 
23.389558 

2298092279 1 ADSL ΝΑΙ 

13.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ελευσί-

νας 
Α΄ Λ/Τ Σκαρα-

μαγκά 
Παλάσκα 3, 12462, 

Σκαραμαγκάς 
38.006662, 
23.600236 

2105574340 1 ADSL ΝΑΙ 

14.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Λαυρίου RTS ΛΑΥΡΙΟΥ 
Λιμάνι Λαυρίου Τ.Κ. 

19500 
37.713539, 
24.061644 

2292069283 1 ADSL ΌΧΙ 

15.  1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Πειραιά ΚΛΠ/ΚΕΑ 
Ακτή Ξαβερίου Νέος 
Επιβατικός Σταθμός, 
ΤΚ 18510, Πειραιάς 

37.9386895, 
23.6359078 

2104290163 1 ADSL ΌΧΙ 

16.  1η ΠΕΔΙΛΣ 
Αντλίες Καυ-
σίμων Κ.Λ.Π. 

Κ.Λ.Π. 
Τέρμα Οικονόμου & 
Ξανθοπουλίδου ΤΚ 

18510, Πειραιάς 

37.935426, 
23.628040 

2104531784 1 ADSL ΌΧΙ 

17.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ιερισσού Λ/Φ Τρυπητής Προβλήτας Τρυπητής 
40.365030, 
23.918430 

2377031376 1 ADSL ΝΑΙ 

18.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Θεσσαλο-

νίκης 
Α΄ Λ/Τ Νέας 
Μηχανιώνας 

Νέα Μηχανιώνα - 
Τ.Κ.57004 

40.464268, 
22.857822 

2392036063 1 ADSL ΌΧΙ 

19.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Θεσσαλο-

νίκης 
Δ΄ Λ/Τ Πλατα-
μώνα Πιερίας 

Κ.Καραμανλή 164 & 
Ποσειδώνος - Τ.Κ. 

60065 

39.992422, 
22.625028 

2352041366 1 ADSL ΌΧΙ 

20.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Καβάλας Α΄ Λ/Τ Θάσου 
Γωνία Αυγ.Θεολογίτη 
& Θεαγένους, Θάσος - 

Τ.Κ. 64004 

40.779487, 
24.705095 

2593022106 1 ADSL ΝΑΙ 

21.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ιερισσού 
Α΄ Λ/Τ Ουρα-

νούπολης 
Ουρανούπολη Χαλκι-

δική - Τ.Κ. 63075 
40.325478, 
23.979761 

2377071248 1 ADSL ΝΑΙ 
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22.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ιερισσού 
Β΄ Λ/Τ Σταυ-

ρού Θεσσαλο-
νίκης 

Σταυρός Θεσσαλονί-
κης - Τ.Κ. 57014 

40.665616, 
23.700822 

2397061280 1 ADSL ΝΑΙ 

23.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Θεσσαλο-

νίκης 
Λ/Φ Καλαμα-

ριάς 
Εντός Μαρίνας Καλα-
μαριάς - Τ.Κ. 55133 

40.574223, 
22.949226 

2310444607 1 ADSL ΌΧΙ 

24.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Αγίου Ό-

ρους 
Λ/Χ Αγίου Ό-

ρους 
Δάφνη Αγίου Όρους - 

Τ.Κ.63087 
40.214302, 
24.222050 

2377023300 1 ADSL ΝΑΙ 

25.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Αλεξαν-
δρούπολης 

Λ/Φ Μαρώ-
νειας 

Αγ. Χαράλαμπος Μα-
ρώνειας - Τ.Κ. 69400 

40.874601, 
25.509157 

2533043014 1 ADSL ΝΑΙ 

26.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Καβάλας 
Λ/Φ Ελευθε-
ρών Καβάλας 

Ν. Πέραμος Καβάλας - 
Τ.Κ. 64007 

40.848979, 
24.321456 

2594021711 1 ADSL ΝΑΙ 

27.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ιερισσού 

Λ/Φ Μονής 
Βατοπεδίου 
Α.Ο. υπαγω-

γής Λ/Χ Αγίου 
Όρους 

Βατοπέδι Αγίου Ό-
ρους - Τ.Κ. 63086 

40.315592, 
24.212377 

2377023925 1 ADSL ΝΑΙ 

28.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Καβάλας 
Λ/Φ Πρίνου υ-

παγωγής 
Α΄Λ/Τ Θάσου 

Σκάλα Πρίνου, Θάσου 
- Τ.Κ. 64010 

40.759480, 
24.572134 

2593071290 1 ADSL ΝΑΙ 

29.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Αλεξαν-
δρούπολης 

Λ/Φ Φανα-
ρίου Ροδόπης 
υπαγωγής Β΄ 
Λ/Τ Πόρτο – 

Λάγος 

Φανάρι Λιμένας Φα-
ναρίου - Τ.Κ. 69100 

40.961965, 
25.129796 

2535031001 1 ADSL ΝΑΙ 

30.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Κέρκυρας 
ΛΦ Μαρίνας 
Γουβιών Κέρ-

κυρας 

Εντός Λιμένα Μαρίνας 
Γουνβιών,  ΤΚ 49100 

39.647152, 
19.853463 

2661091111 1 ADSL ΝΑΙ 

31.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηγουμε-

νίτσας 
Α Λ/Φ Ηγου-

μενίτσας 

Εντός Λιμένα (Πορ-
θμείου Εσωτερι-
κού)  ΤΚ 46100 

39.498009, 
20.263568 

2665023094 1 ADSL ΟΧΙ 

32.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Κεφαλλη-

νίας 
Λ/Φ Ληξου-

ρίου 

Ριζοσπαστών Ληξούρι 
Κεφαλληνίας –  T.K. 

28200 

38.197910, 
20.439240 

2671094100 1 ADSL ΝΑΙ 

33.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηγουμε-

νίτσας 
Α΄ Λ/Τ Συβό-

των 
Σύβοτα Θεσπρωτίας 

Τ.Κ. 46100 
39.409170, 
20.239340 

2665093100 1 ADSL ΝΑΙ 

34.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηγουμε-

νίτσας 
Λ/Σ Σαγιάδας 

Λιμένας Σαγιάδας - 
Τ.Κ.46300 

39.625697, 
20.180816 

2664051491 1 ADSL ΝΑΙ 

35.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Κέρκυρας 
Α΄ Λ/Τ Παλαι-
οκαστρίτσας 

Παλαιοκαστρίτσα-
Σκριπέρο - Τ.Κ. 49083 

39.672218, 
19.707355 

2663041297 1 ADSL ΝΑΙ 
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36.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Κέρκυρας 
Λ/Σ Γαϊου Πα-

ξών 
Γαιος Παξών - Τ.Κ. 

49082 
39.199142, 
20.185395 

2662032533 1 ADSL ΝΑΙ 

37.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Κέρκυρας 
Λ/Σ Λευκίμης 

Κέρκυρας 
Φουκάριο Λευκίμμης 

- Τ.Κ. 49080 
39.414237, 
20.096408 

2662023277 1 ADSL ΝΑΙ 

38.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Κέρκυρας Λ/Σ Οθωνών 
Οθωνοι Κέρκυρα - Τ.Κ. 

49100 
39.841458, 
19.405467 

2663072280 1 ADSL ΝΑΙ 

39.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Κεφαλλη-

νίας 
Λ/Σ Φισκάρ-

δου 

Φισκάρδου Ερρίσου 
Κεφαλληνίας - Τ.Κ. 

28084 

38.462334, 
20.576440 

2674041400 1 ADSL ΝΑΙ 

40.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Κεφαλλη-

νίας 
Α΄ Λ/Τ Πόρου 

Πόρος Κεφαλληνίας - 
Τ.Κ. 28086 

38.146273, 
20.782212 

2674072460 1 ADSL ΝΑΙ 

41.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Κεφαλλη-

νίας 
Β΄ Λ/Τ Σάμης 

Σάμη Κεφαλληνίας 
Τ.Κ. 28080 

38.254002, 
20.649845 

2674022031 1 ADSL ΝΑΙ 

42.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Λευκάδας 
Α΄ Λ/Τ Νυ-

δρίου Λευκά-
δας 

Παραλία Νυδρίου 
Λευκάδα - Τ.Κ. 31084 

38.707168, 
20.710797 

2645092509 1 ADSL ΝΑΙ 

43.  3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Πρέβεζας 
Α΄ Λ/Τ Αμφι-

λοχίας 
Β.Καραπάνου 86, Αμ-
φιλοχία - Τ.Κ. 30500 

38.863716, 
21.165699 

2642022340 1 ADSL ΝΑΙ 

44.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Βόλου 
Α΄ Λ/Τ Αγιοκά-
μπου Λάρισας 

Αγιόκαμπος Λάρισας - 
Τ.Κ. 40003 

  39.690780, 
22.881280 

2494052222 1 ADSL ΝΑΙ 

45.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Βόλου 
Β΄ Λ/Τ Αγίας 

Κυριακής Τρι-
κέρων 

Αγ.Κυριακή Τρικέρων 
Ν.Μαγνησίας - Τ.Κ. 

37009 

39.092422, 
23.069851 

2423091400 1 ADSL ΝΑΙ 

46.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Βόλου 
Γ Λ/Τ Αμαλιά-

πολης 
Αμαλιάπολη Μαγνη-

σίας - Τ.Κ. 37008 
39.169357, 
22.887436 

2422091016 1 ADSL ΝΑΙ 

47.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χαλκίδας 
Γ Λ/Τ Λάρυ-

μνας 
Οικισμός Λάρκο Λά-
ρυμνας - Τ.Κ. 35012 

38.564854, 
23.287731 

2233041322 1 ADSL ΝΑΙ 

48.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χαλκίδας 
Λ/Σ Μαντου-

δίου 
Μαντούδι Ευβοίας - 

Τ.Κ. 34004 

38.798837, 
23.479452 
38.808920, 
23.524610 

2227022020 1 ADSL ΝΑΙ 

49.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Αιδηψού Α΄ Λ/Τ Ωρεών 
Λιμένας Ωρεών Ευ-
βοίας - Τ.Κ. 34012 

38.949611, 
23.087485 

2226041710 1 ADSL ΝΑΙ 

50.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Καρύστου 
Α΄ Λ/Τ Νέων 

Στύρων 
Νέα Στύρα Ευβοίας - 

Τ.Κ. 34015 
38.179834, 
24.207607 

2224041266 1 ADSL ΝΑΙ 

51.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Στυλίδας 
Α΄ Λ/Τ Γλύφας 

Φθιώτιδας 
Γλύφα Φθ/δας - Τ.Κ. 

35013 
38.952212, 
22.965015 

2238061288 1 ADSL ΝΑΙ 

52.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Κύμης Λ/Σ  Σκύρου 
Λινάρια Σκύρου - Τ.Κ. 

34007 
38.842184, 
24.537637 

2222093475 1 ADSL ΝΑΙ 
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53.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Βόλου 

Λ/Φ Αγίου Ιω-
άννη Μουρε-
σίου Μαγνη-

σίας 

Αγ. Ιωάννης Μουρε-
σίου Μαγνησίας - Τ.Κ. 

37012 

39.420682, 
23.159670 

2426031188 1 ADSL ΝΑΙ 

54.  4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Βόλου 

Λ/Φ Στομίου 
υπαγωγής 

Α΄Λ/Τ Αγιόκα-
μπου Λάρισας 

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑ-
ΚΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ ΣΥΣΤΕ-
ΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥ-

ΜΕΝΩΝ 

39.865233, 
22.746533 

2495091457 1 ADSL ΝΑΙ 

55.  4η ΠΕΔΙΛΣ Κ.Λ. Βόλου ΚΕΑ Βόλου 
Εμπορικός Λιμένας 

Βόλου 
39.865233, 
22.746533 

2421035007 1 ADSL ΝΑΙ 

56.  4η ΠΕΔΙΛΣ Λ/Χ Αιδηψού 
Λ/Σ Λίμνης Ευ-

βοίας 
Λίμνη Ευβοίας ΤΚ 

34005 
38.763274, 
23.322519 

2227031496 1 ADSL ΝΑΙ 

57.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Καλαμά-

τας 
Α΄ Λ/Τ Κορώ-

νης 
Κορώνη Μεσσηνίας - 

Τ.Κ. 24004 
36.797307, 
21.956409 

2725022377 1 ADSL ΝΑΙ 

58.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Μεσολογ-

γίου 
Β΄ Λ/Τ Πλατυ-

γιαλίου 

Λιμάνι Πλατυγιαλίου, 
Πλατυγιάλι Αστακού 
Αιτ/νίας - ΤΚ 30006 

38.479122, 
21.106163 

2631022436 1 ADSL ΝΑΙ 

59.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ναυπλίου 
Γ΄ Λ/Τ Παρα-
λίου Άστρους 

Λιμένας Παράλιου Ά-
στρους Αρκαδίας - 

Τ.Κ. – 22001 

37.415236, 
22.765304 

2755051445 1 ADSL ΝΑΙ 

60.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ναυπλίου 
Δ΄ Λ/Τ Λεωνι-

δίου 
Πλάκα Λεωνιδίου - 

Τ.Κ. 22300 
37.146425, 
22.893290 

2757022387 1 ADSL ΝΑΙ 

61.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Νεάπολης 

Βοιών 

Α΄ Λ/Τ Πα-
λαιάς Μονεμ-

βασίας 

Μονεμβάσια - Τ.Κ. 
23070 

36.686581, 
23.038510 

2732061266 1 ADSL ΝΑΙ 

62.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Πάτρας Α΄ Λ/Τ Ρίου 
Ρίο Αχαϊας - Τ.Κ. 

26504 
38.309304, 
21.785024 

2610991679 1 ADSL ΌΧΙ 

63.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Πάτρας 
RTS ΑΝΤΙΡ-

ΡΙΟΥ 
RTS Αντιρίου, Λιμάνι 

Αντιρρίου 
38.332640, 
21.768550 

2634032370 1 ADSL ΌΧΙ 

64.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ιτέας Β΄ Λ/Τ Θίσβης 
Θίσβη Βοιωτίας - Τ.Κ. 

32010 
38.257590, 
22.971070   

2264022466 1 ADSL ΝΑΙ 

65.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Νεάπολης 

Βοιών 
Β΄ Λ/Τ Κυθή-

ρων 
Διακόφτης Κυθήρων - 

Τ.Κ. 80200 
36.326173, 
22.983311 

2736033280 1 ADSL ΝΑΙ 

66.  5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Πάτρας 
Λ/Φ Αντιρρίου 
υπαγωγής Α΄ 

Λ/Τ Ρίου 

Λιμενικό φυλάκιο Α-
ντιρρίου - Τ.Κ. 30020 

38.335787, 
21.766357 

2634031296 1 ADSL ΝΑΙ 
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67.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Νάξου 
Λ/Σ Καταπό-
λων Αμοργού 

Κατάπολα Αμοργού, 
Κυκλάδες - Τ.Κ 84008 

36.830810, 
25.865104 

2284971259(IS
DN) 

2285029219(M
SN) 

1 ADSL ΝΑΙ 

68.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Άνδρου 
Α΄ Λ/Τ Γαυ-

ρίου 
Γαύριο Άνδρου - Τ.Κ. 

84501 
37.883211, 
24.736026 

2282071213 1 ADSL ΝΑΙ 

69.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Μήλου Λ/Σ Κιμώλου 
Ψάθη Κιμώλου - Τ.Κ. 

84004 
36.786535, 
24.578925 

2287051071 1 ADSL ΝΑΙ 

70.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Σύρου Λ/Σ Κύθνου 
Μέριχας Κύθνου - Τ.Κ. 

84006 
37.390113, 
24.397450 

2281032290 1 ADSL ΝΑΙ 

71.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Σύρου Λ/Σ Σερίφου 
Λιβάδι Σερίφου - Τ.Κ. 

84005 
37.142258, 
24.514497 

2281051470 1 ADSL ΝΑΙ 

72.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Θήρας Λ/Φ Αθηνιού 
Αθηνιός ή Λιμένα Α-
θηνιού - Τ.Κ. 84701 

36.385975, 
25.428490 

2286025015 1 ADSL ΌΧΙ 

73.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Νάξου 

Λ/Φ Αιγιάλης 
Αμοργού υπα-
γωγής Λ/Σ Κα-

ταπόλων 

Αιγιάλη Αμοργού, Κυ-
κλάδες - Τ.Κ 84008 

36.901415, 
25.976160 

2285073620 1 ADSL ΝΑΙ 

74.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Πάρου 
Λ/Φ Νάουσας 

Πάρου 
Νάουσα Πάρου - Τ.Κ. 

84401 
37.124080, 
25.235673 

2284051250 1 ADSL ΌΧΙ 

75.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Σύρου 
Λ/Φ Φοίνικα 

Σύρου 
Μαρίνα Φοίνικα Σύ-

ρου, 84100 
37.398297, 
24.878044 

2281087834 1 ADSL ΝΑΙ 

76.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Μήλου Λ/Σ  Σίφνου 
Καμάρες Σίφνου - Τ.Κ. 

84003 
36.989040, 
24.674466 

2284033770 1 ADSL ΝΑΙ 

77.  6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Πάρου 
Λ/Φ Αντιπά-

ρου 
Αντίπαρος - Τ.Κ. 

84007 
37.039225, 
25.085064 

2284061485 1 ADSL ΝΑΙ 

78.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Αγίου Νι-

κολάου 
ΚΕΑ Αγίου Νι-

κολάου 
Ακτή Κουνδούρου 21, 

Άγιος Νικόλαος 
35.191020, 
25.718980 

2841022312 1 ADSL ΌΧΙ 

79.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηρα-

κλείου 
Α΄ Λ/Τ Λινοπε-

ραμάτων 

Λινοπεράματα, Ηρά-
κλειο Κρήτης - Τ.Κ. 

71414 

35.354249, 
25.042420 

2810841530 1 ADSL ΌΧΙ 

80.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηρα-

κλείου 
Β΄ Λ/Τ Χερσο-

νήσου 

Αγ. Παρασκευής 1 Λι-
μένας Χερσονήσου - 

Τ.Κ. 70014 

35.322811, 
25.392312 

2897023111 1 ADSL ΌΧΙ 

81.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηρα-

κλείου 

Λ/Σ Κόκκινου 
Πύργου Τυ-

μπακίου 

Κόκκινος Πύργος Τυ-
μπακίου Ηράκλειο 

Κρήτης - Τ.Κ. 70 200 

35.083001, 
24.739264 

2892052983 1 ADSL ΌΧΙ 
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82.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χανίων Λ/Σ Καστελίου 
Λιμένας Καβονησίου 
Κίσσαμος - Τ.Κ. 73400 

35.517721, 
23.636568 

2822022024 1 ADSL ΌΧΙ 

83.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χανίων 
Λ/Σ Παλαιόχω-

ρας Σελίνου 
Παλαιόχωρα Σελίνου - 

Τ.Κ. 73001 
35.230417, 
23.682194 

2823041214 1 ADSL ΝΑΙ 

84.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χανίων 
Λ/Σ Χώρας 
Σφακίων 

Χώρα Σφακίων -Τ.Κ. 
73011 

35.200328, 
24.140198 

2825091292 1 ADSL ΝΑΙ 

85.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ρεθύμνου 
Λ/Σ Αγίας Γα-

λήνης 

Αγία Γαλήνη Δήμου Α-
γίου Βασιλείου Ρεθύ-

μνου - Τ.Κ. 74056 

35.095803, 
24.687846 

2832091280 1 ADSL ΝΑΙ 

86.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηρα-

κλείου 
Λ/Σ  Καλών Λι-

μένων 

Καλοί Λιμένες, Ηρά-
κλειο Κρήτης - Τ.Κ. 70 

400 

34.932150, 
24.801770 

2892097500 1 ADSL ΝΑΙ 

87.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Αγίου Νι-

κολάου 
Λ/Φ Ελούντας 

ΤΚ 72053, Ελούντα Ε-
ντος Κοινοτικού Κατά-

στηματος 

35.261471, 
25.724609 

2841042566 1 ADSL ΌΧΙ 

88.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χανίων 
Λ/Φ Γεωρ-
γιούπολης 

Δήμος Αποκώρωνα Λι-
μενικό Φυλάκιο Γεωρ-

γιούπολης Χανίων - 
Τ.Κ. 73007 

35.364002, 
24.260315 

2825083003 1 ADSL ΌΧΙ 

89.  7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Ηρα-

κλείου 
Κ.Λ. Ηρα-

κλείου 
εντός λιμένα Ηρα-

κλείου 
35.343183, 
25.137727 

2810224359 1 ADSL ΌΧΙ 

90.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Ρόδου Α΄ Λ/Τ Λίνδου 
Λίνδος Ρόδου - Τ.Κ. 

85107 
36.094587, 
28.085961 

2244031201 1 ADSL ΝΑΙ 

91.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Ρόδου ΚΛ Ρόδου/ΚΕΑ 
Εντός Τουριστικού Λι-

μένα ΚΛ Ρόδου, ΤΚ 
85100 

36.447523, 
28.227418 

2241030188 1 ADSL ΝΑΙ 

92.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Ρόδου Λ/Σ Μεγίστης Μεγίστη 
36.151465, 
29.592949 

2246049010 1 ADSL ΝΑΙ 

93.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Ρόδου Λ/Σ Χάλκης Χάλκη 
36.222281, 
27.612142 

2246045220 1 ADSL ΝΑΙ 

94.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Καλύμνου 
Λ/Σ Αστυπά-

λαιας 
Πέρα Γυαλός Αστυπά-

λαια - Τ.Κ. 85900 
36.547155, 
26.354547 

2243061208 1 ADSL ΝΑΙ 

95.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Καρπά-

θου 
Λ/Σ Διαφανίου Διαφάνι Καρπάθου 

35.755910, 
27.209965 

2245051227 1 ADSL ΝΑΙ 

96.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Καρπά-

θου 
Λ/Σ Κάσου 

Φρύ Κάσου - Τ.Κ. 
85800 

35.416778, 
26.922892 

2245041288 1 ADSL ΝΑΙ 

97.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Κω Λ/Σ Νισύρου 
Μανδράκι Νισύρου - 
Δωδ/σα - Τ.Κ. 85303 

36.613885, 
27.138566 

2242031222 1 ADSL ΝΑΙ 
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98.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Λέρου Λ/Σ Λειψών 
Ν. Λειψών - Τ.Κ. 

85001 
37.295747, 
26.766510 

2247041133 1 ADSL ΝΑΙ 

99.  8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Κω 
Λ/Σ  Καρδά-

μαινας 
Καρδάμαινα - Κώς - 
Δωδ/σα - Τ.Κ. 85302 

36.781385, 
27.143597 

2242091553 1 ADSL ΝΑΙ 

100.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Μυτιλή-

νης 

Λ/Σ Περάμα-
τος Κόλπου Γέ-

ρας 

Πέραμα Γέρας Λέσβου 
- Τ.Κ. 81106 

39.042700, 
26.507091 

2251051555 1 ADSL ΝΑΙ 

101.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Μυτιλή-

νης 
Λ/Σ Σιγρίου 

Σίγρι Λέσβου - Τ.Κ. 
81103 

39.212326, 
25.851750 

2253054433 1 ADSL ΝΑΙ 

102.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χίου 
Λ/Σ Καρδαμύ-

λων 
Καρδάμυλα Χίου - Τ.Κ. 

82300 
38.543890, 
26.108824 

2272023577 1 ADSL ΝΑΙ 

103.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χίου 
Λ/Σ Μεστών 

Χίου 
Μεστά Χίου - Τ.Κ. 

82102 
38.289104, 
25.931443 

2271076239 1 ADSL ΝΑΙ 

104.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χίου Λ/Σ Ψαρών Ψαρρά - Τ.Κ. 82104 
38.539304, 
25.563896 

2274061336 1 ADSL ΝΑΙ 

105.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Μύρινας 
Λ/Σ Αγίου Ευ-

στρατίου 
Άγιος Ευστράτιος - 

Τ.Κ. 81500 
39.540117, 
24.987947 

2254093393 1 ADSL ΝΑΙ 

106.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Σάμου 
Λ/Σ Φούρνων 

Κορσεών 
Φούρνοι Κορσεών - 

Τ.Κ. 83400 
37.578884, 
26.479264 

2275051207 1 ADSL ΝΑΙ 

107.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Χίου 
Λ/Σ Οινουσ-

σών 
Οινούσσες - Τ.Κ. 

82101 
38.514405, 
26.218381 

2271055394 1 ADSL ΝΑΙ 

108.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Σάμου 

Λ/Φ Αγαθονη-
σίου υπαγω-

γής Α΄Λ/Τ Πυ-
θαγορείου 

Λιμενικό Φυλάκιο Α-
γαθονησίου - Τ.Κ. 

85003 

37.456626, 
26.967110 

2247029225 1 ADSL ΝΑΙ 

109.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Μυτιλή-

νης 
Α΄ Λ/Τ Σκά-

λας   Καλλονής 
Σκάλα καλλονής Λέ-

σβου - Τ.Κ. 81107 
39.205728, 
26.210690 

2253028888 1 ADSL ΝΑΙ 

110.  ΔΕΚΝ 
ΑΕΝ/Ασπρο-

πύργου 
- 

Παραλία Ασπροπύρ-
γου, ΤΚ 19300 

38.038720, 
23.586768 

2105573374 1 ADSL ΝΑΙ 

111.  ΔΕΚΝ ΑΕΝ/Κύμης - 
Παραλία Κύμης, ΤΚ 

34003 
38.630461, 
24.121546 

2222022602 1 ADSL ΌΧΙ 

112.  ΔΕΚΝ ΚΕΣΕΝ ΡΗ ΡΕ - 
Παραλία Ασπροπύρ-

γου, ΤΚ 19300 
38.038810, 
23.586460 

2105570450 1 ADSL ΝΑΙ 

113.  ΔΕΚΝ ΑΕΝ/Κρήτης - 
Βλητέ Σούδας - 

Τ.Κ.73200 
35.501356, 
24.063331 

2821080257, 
2821080345, 
2821089558 

3 ADSL ΌΧΙ 

114.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Καβάλας 
Φυλάκιο Α' 
Λ/Τ Θάσου 

εντός νέου λιμένα Θά-
σου, Τ.Κ. 64004 

40.779110, 
24.701300 

2593022355 1 ADSL ΝΑΙ 
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115.  2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Καβάλας 
Φυλάκιο Β' 

Λ/Τ Κεραμω-
τής 

εντός λιμένα Κεραμω-
τής Καβάλας Τ.Κ. 

64011 

40.859099, 
24.703547 

2591051098 1 ADSL ΝΑΙ 

116.  9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Κ.Λ. Μυτιλή-

νης 
Λ/Φ Πολιχνί-

του 
Τ.Κ. 81300 

39.100060, 
26.167960 

2252041405 1 ADSL ΝΑΙ 

117.  ΔΕΚΝ ΔΕΚΝ 
ΚΕΣΕΝ/Π-Μ 
Μακεδονίας 

Νέα Μηχανιώνα - 
Τ.Κ.57004 

40.470772, 
22.847777 

2392036853, 
2392031891, 
2392034037 

3 ADSL ΌΧΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2 
 

Α/Α 
Περιφέρεια 
Υπαγωγής 

Λιμενική Αρχή 
Υπαγωγής 

Λιμενική 
Αρχή 

Διεύθυνση 
Συντεταγμένες  

(Δεκαδικές μοίρες) 

Τηλεφωνικός 
Αριθμός Ιδιο-
κτησίας ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ. που 

λειτουργεί στο 
σημείο 

Πλήθος Υ-
πηρεσιών 

Τύπος Πρό-
σβασης 

Είναι αποδεκτή η υ-
λοποίηση ασύρματης 

πρόσβασης (4G) 
(εφόσον τεκμηριω-
μένα δεν είναι δυ-
νατή η ενσύρματη 

πρόσβαση) 

1 ΔΕΚΝ ΑΕΝ/Ηπείρου - Βαθύ Πρέβεζας, ΤΚ 48100 
38.970533, 
20.756531 

2682089511 1 VDSL ΌΧΙ 

2 ΔΕΚΝ ΑΕΝ/Σύρου - 
Επαμεινώνδα Παπαδάμ 1, Σύ-
ρος – Τ.Κ. 84100 - Ταχ.Θυρίδα 

278 

37.441272, 
24.945299 

2281080222 1 VDSL ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3 

Α/Α 
Περιφέρεια 
Υπαγωγής 

Λιμενική Αρχή Υ-
παγωγής 

Λιμενική Αρχή Διεύθυνση 
Συντεταγμένες 

(Δεκαδικές 
μοίρες) 

Τηλεφωνικός 
Αριθμός Ι-
διοκτησίας 
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

που λειτουρ-
γεί στο ση-

μείο 

Πλήθος Υ-
πηρεσιών 

Τύπος 
Πρόσβασης 

Είναι αποδε-
κτή η υλοποί-
ηση ασύρμα-
της πρόσβα-

σης (4G) 
(εφόσον τεκ-
μηριωμένα 

δεν είναι δυ-
νατή η ενσύρ-

ματη πρό-
σβαση) 

1 2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Καβάλας Λ/Φ Καβάλας 
Νέος Λιμένας Φίλιπ-

πος 
40.946060, 
24.469500 

2510221042 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
NAI 

2 2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Καβάλας 
ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΩΝ 

ΤΡΟΧΑΙΑΣ Κ.Λ. ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ 

ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

40.9372482, 
24.4188543 

2510835924 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
OXI 

3 2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Ιερισσού 
Λ/Φ Μεγίστης Λαύ-

ρας Α.Ο. 

Πλησίον Ιεράς Μονής 
Μεγίστης Λαύρας Α-

γίου όρους 

40.171100, 
24.388890 

2377024186 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
NAI 

4 6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Άνδρου Λ/Φ Μπατσίου 
Παραλιακή οδός Μπα-

τσίου 
37.8574460, 
24.7858980 

2282041747 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
ΝΑΙ 

5 6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Μυκόνου 
Κτίριο ΚΕΑ Λ/Χ Μυ-

κόνου 
Μύκονος (Νέος Λιμέ-
νας περιοχή Τούρλος) 

37.464670, 
25.324350 

2289077148 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
OXI 

6 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Ηρακλείου 
Τροχαία Κ.Λ. Ηρα-

κλείου 

Εντός λιμένα Ηρα-
κλείου 35.341284, 

25.142404 

35.341280, 
25.142400 

2810224359 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
OXI 

7 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Ηρακλείου ΤΕΛ ΚΛ Ηρακλείου 

Μεταξύ ΚΛ Ηρακλείου 
και  ΚΕΑ Ηρακλείου, 

35.342.035 
25.143.234 

35.342030, 
25.143230 

2810342788 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
OXI 

8 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Ηρακλείου ΚΕΑ ΚΛ Ηρακλείου 
Επιβατηγό Σταθμό Η-
ρακλείου 35.342337, 

25.144888 

35.342330, 
25.144880 

2810390577 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
OXI 

9 8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Λ/Χ Λέρου 
Λ/Φ Αγίας Μαρίνας 

Λέρου 
37° 9'26.86"Β 
26°51'11.05"Α 

37.1574610, 
26.8530690 

2247025158 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
NAI 

10 ΔΕΚΝ ΔΕΚΝ ΑΕΝ Καλύμνου 
Κτήριο πρώην 1oυ Ο-

ΛΟΗΜΕΡΟΥ 
36.952700, 
26.980640 

2243059505 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
ΝΑΙ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥ-
ΜΝΟΥ ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΛΑ-
ΜΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 

11 ΔΕΚΝ ΔΕΚΝ AEN/Μακεδονίας 

Έκταση AEN/Μακεδο-
νίας, Νέα Μηχανιώνα 
Θεσσαλονίκης – Τ.Κ. 

57004 

40.470772, 
22.847777 

2392033096 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
ΝΑΙ 

12 ΔΕΚΝ ΔΕΚΝ ΑΕΝ/Ασπροπύργου 
Παραλία Ασπροπύρ-

γου – Τ.Κ. 19300 
38.0387200, 
23.5867680 

2105575985 4 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
ΝΑΙ 

13 ΔΕΚΝ ΚΕΣΕΝ ΡΗ ΡΕ   
Παραλία Ασπροπύρ-

γου, ΤΚ 19300 
38.038810, 
23.586460 

2105570450 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
ΝΑΙ 

14 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
Λ/Χ Αγίου Νικο-

λάου 
Λ/Φ Ελούντας 

ΤΚ 72053, Ελούντα Ε-
ντος Κοινοτικού Κατά-

στηματος 

35.261471, 
25.724609 

2841042566 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
ΌΧΙ 

15 9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Κ.Λ. Μυτιλήνης Κ.Λ. Μυτιλήνης 
Μικράς Ασίας 2, Μυτι-
λήνη 811 00, Ελλάδα 

39.111215, 
26.559828 

2251040827 1 
ADSL/Τηλε-

φωνία 
ΌΧΙ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΕΙΔΟΥΣ Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-1 
 

Α/Α Περιφέρεια/Υπηρεσία Υπαγωγής Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή/Μέσο 
Πλήθος προσφερόμενων υ-

πηρεσιών 

1 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΑΠΘΑΣ 20 

2 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΕΜ 20 

3 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΥΟΘΕ 2 

4 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΗΔΕΠ 3 

5 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΙΔΙΝΑΛ 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-2 
 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Περιφέρεια/Υπηρεσία Υπαγωγής Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή/Μέσο 
Πλήθος προσφερόμενων υ-

πηρεσιών 

1 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ ΠΑΘ 090 1 

2 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ ΠΑΘ 050 1 

3 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ ΠΑΘ 060 1 

4 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ ΠΑΘ 070 1 

5 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ ΠΑΘ 080 1 

6 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΕΠΙΧ 1 

7 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. ΚΕΑ ΚΛ Χανίων 1 

8 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ 1 

9 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ ΠΠΛΣ 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-3 
 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Περιφέρεια/Υπηρεσία Υπαγωγής Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή/Μέσο 
Πλήθος προσφερόμενων υ-

πηρεσιών 

1 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΕΜ 115 

2 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΗΔΕΠ 4 

3 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΑΠΘΑΣ 66 

4 ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΛΑ 100 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΕΙΔΟΥΣ Δ΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-1 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ SIM Παρεχόμενη Υπηρεσία 

1 
Παροχή υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων 

Bulk SMS μέσω διαδικτυακής 

 εφαρμογής ≥ 10.000 sms/μήνα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ 
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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 [][][][][][] 2023/S 003-004662

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών /Τμήμα 2ο
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός και αριθμός: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (ΠΥΛΗ Ε1-Ε2)
Ταχ. κωδ.: 18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: +30213 137 4652/1081
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 2023-
2024-2025», για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και 
μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 
2023-2024-2025», για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και μέσων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ #346.327,28€# 
(συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων 
τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας, όπου απαιτείται και Φ.Π.Α. 24%, όπου 
απαιτείται), (συνολικός π/υ χωρίς Φ.Π.Α.: #281.231,68€#, Φ.Π.Α.: #65.095,60€#), με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
Αριθ.Πρωτ.: 2832.9/92858/30-12-2022, Αριθμός 
Διακήρυξης 23/2022, Συστημικός Αριθμός: 180760

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:
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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
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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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:

23PROC011948363 2023-01-04

ΑΔΑ: ΨΞΤΙ4653ΠΩ-Ξ6Ξ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16

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
-
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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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Αϋ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.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 ………………….……. ευρϊ1. 

 

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  …………………………2 
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) .......................…………………………………..3 

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.....................................................4 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 

                                                           
1
 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε 

παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016). 
2
 Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 

3
 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

4
 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ. 
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...............5 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπέρ ου η εγγύηςη) 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. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..6.  

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 
τθσ7. 

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 εκδίδουμε8. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 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.  
6
 ΣΘΜΕΙΩΣΘΓΙΑΤΘΝΤΑΡΕΗΑ: 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). 
7
  Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

8
  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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ΤΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Βϋ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.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 ………………….……. ευρϊ9. 

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………………………………………………………………………..10 

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 ...................11 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ “................................(τίτλοσ 
ςφμβαςησ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 12 ........................... 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 

                                                           
9
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

10
 Ππωσ υποςθμείωςθ 31. 

11
 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

12
 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 
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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 εκδίδουμε13. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                           
13 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. 

23PROC011948363 2023-01-04

ΑΔΑ: ΨΞΤΙ4653ΠΩ-Ξ6Ξ



 

Ανικει ςτθν υπ’ αρικ. 23/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ 2ο ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

Αρικ. Σφμβαςθσ: Σ...../202… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
…………………………………………………………..........................., 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 ............................................, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

 Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. 23/2022 Διακήρυξη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου διενεργικθκε τθν 
……………………… θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του ανοικτοφ και διεκνοφσ ςυμμετοχισ διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό 
αρικμό -_______- για τθν «για τθν «Ραροχι Υπθρεςιϊν Τθλεφωνίασ και Ρρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο και 
Δορυφορικϊν Συνδζςεων για τα ζτθ 2023-2024-2025» για χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν, 
ςυνολικήσ εκτιμϊμενησ αξίασ ςφμβαςησ τριακοςίων ςαράντα ζξι χιλιάδων  τριακοςίων είκοςι επτά ευρϊ και 

ΤΜΒΑΗ ΑΞΙΑ  

…………………. (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)……………….. ΕΤΡΩ # …………(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ)…………..€#  

«Παροχή Τπηρεςιϊν Σηλεφωνίασ και Πρόςβαςησ ςτο Διαδίκτυο και Δορυφορικϊν υνδζςεων για τα ζτη 
2023-2024-2025»,  

για την κάλυψη αναγκϊν των Τπηρεςιϊν και μζςων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ 
 για χρονικό διάςτημα είκοςι τεςςάρων (24) μηνϊν 
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είκοςι οκτϊ λεπτϊν του ευρϊ #346.327,28€# (ςυμπεριλαμβανομζνων δικαιωμάτων προαίρεςησ, νομίμων 
κρατήςεων, αναλογοφντων τελϊν δημοςίου χρήςησ κινητήσ τηλεφωνίασ, όπου απαιτείται και  Φ.Π.Α. 24%, 
όπου απαιτείται), θ οποία επιμερίηεται ςε κακαρι αξία διακοςίων ογδόντα μίασ χιλιάδων διακοςίων τριάντα 
ενόσ ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτϊν (#281.231,68€#) και ςε Φ.Ρ.Α. 24% φψουσ εξιντα πζντε χιλιάδων ενενιντα 
πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτϊν  (#65.095,60€#), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Τα δικαιϊματα προαίρεςθσ ανζρχονται ςτο φψοσ των είκοςι πζντε χιλιάδων οκτακοςίων δϊδεκα ευρϊ και 
τριάντα τεςςάρων λεπτϊν #25.812,34€# (κακαρι αξία #20.816,40€#, Φ.Ρ.Α. 24% #4.995,94€#).   

Θ διακιρυξθ περιλαμβάνει τα εξισ Είδθ:  

ΕΙΔΟ Α:  

 

Παροχή Τπηρεςιϊν Σηλεφωνίασ και 
Πρόςβαςησ ςτο Διαδίκτυο 

Τποείδοσ  Α1: Εκατόν είκοςι μία (121) ςυνδζςεισ ενςφρματθσ 
πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο είτε ADSL με ονομαςτικι ταχφτθτα 
24Mbps/1Mbps (download/upload) είτε VDSL με ελάχιςτθ ονομαςτικι 
ταχφτθτα 30Mbps/2Mbps (download/upload), με δικαίωμα 
προαίρεςθσ μζχρι επιπλζον τεςςάρων (04) ομοίων ςυνδζςεων, 
(Ρίνακασ Α-1 Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) 

Τποείδοσ Α2: Δφο (02) ςυνδζςεισ ενςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο 
διαδίκτυο μζςω τεχνολογίασ VDSL, με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι 
επιπλζον τριϊν (03) όμοιων ςυνδζςεων, (Ρίνακασ Α-2 Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν) 

Τποείδοσ  Α3: Δεκαοκτϊ (18) ςυνδζςεισ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο με 
υπθρεςίεσ ADSL ι VDSL με ελάχιςτεσ ταχφτθτεσ 24Mbit 
(download)/1Mbit (upload) που ςυμπεριλαμβάνει και υπθρεςίεσ 
ενςφρματθσ τθλεφωνίασ, με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι επιπλζον 
δζκα (10) όμοιων ςυνδζςεων, (Ρίνακασ Α-3 Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) 

ΕΙΔΟ Β:  

 

Παροχή Τπηρεςιϊν Δορυφορικϊν 
υνδζςεων 

Τποείδοσ  Β1: Δζκα (10) ςυνδζςεισ δορυφορικϊν τθλεφϊνων IRIDIUM 
9555, (Ομάδα B Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) 

Τποείδοσ  B2: Τζςςερισ (04) ςυνδζςεισ δορυφορικϊν τθλεφϊνων 
INMARSAT ISATPHONE PRO, (Ομάδα B Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν)  

ΕΙΔΟ Γ:  

Παροχή Τπηρεςιϊν Πρόςβαςησ το 
Διαδίκτυο Μζςω Δικτφου Κινητήσ 
Σηλεφωνίασ 

Τποείδοσ  Γ1: Ρενιντα (50) ςυνδζςεισ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο μζςω 
δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (δίκτυο 4G), με χριςθ USB Stick, με 
δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι επιπλζον πζντε (05) όμοιων ςυνδζςεων 
(Ρίνακασ Γ-1 Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) 

Τποείδοσ  Γ2: Δϊδεκα (12) ςυνδζςεισ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο μζςω 
δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ 4G, με χριςθ Router, με δικαίωμα 
προαίρεςθσ μζχρι επιπλζον πζντε (05) όμοιων ςυνδζςεων (Ρίνακασ Γ-2 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) 

Τποείδοσ  Γ3: Διακόςιεσ ογδόντα πζντε (285) ςυνδζςεισ πρόςβαςθσ 
ςτο διαδίκτυο μζςω δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ 4G, με χριςθ WiFi 
Modem/Router (MiFi), με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι επιπλζον πζντε 
(05) όμοιων ςυνδζςεων (Ρίνακασ Γ-3 Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) 

ΕΙΔΟ Δ:  

Παροχή μίασ (01) υπηρεςίασ αποςτολήσ μηνυμάτων bulk sms μζςω διαδικτυακήσ εφαρμογήσ με δικαίωμα 
προαίρεςθσ μζχρι μίασ (01) κάρτασ SIM Bulk SMS (Ομάδα Δ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) 
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Αποτζλεςμα του παραπάνω αναφερομζνου διαγωνιςμοφ ιταν θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ παροχισ των 
υπθρεςιϊν του Είδουσ……………..(αναλυτικι περιγραφι) με τθν υπ’ αρικμ. ………………………….. 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. 

Φςτερα από αυτά, ο ....................................., με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ και αυτι 
αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ 
αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ………………………………….  (επιλζγεται το/τα Είδοσ/θ) 
για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Υπθρεςιϊν και μζςων του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (Τεχνικι 
- Οικονομικι), κακϊσ και  τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Α’) και απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, οι όροι τθσ 
οποίασ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

Επίςθσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυμμόρφωςθ µε τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  
διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονοµικι), οφείλει να παράςχει τισ υπθρεςίεσ ςφµφωνα µε τουσ 
καλϊσ εννοοφµενουσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ και πρακτικισ, κα υπόκειται δε ςτον ζλεγχο και κα 
ςυµµορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρµόδιων Υπθρεςιϊν και Επιτροπϊν του Υπουργείου ςτο πλαίςιο τθσ 
ςφμβαςθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ 
τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2o 
ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 

1. Θ αξία τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε ........................ ευρϊ ( #................. € #,) ςυμπεριλαμβανομζνων των 
νομίμων κρατιςεων, αναλογοφντων τελϊν δθμοςίου χριςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, Φ.Ρ.Α. 24% κακϊσ και κάκε 
άλλθσ επιβάρυνςθσ μζχρι  τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ανωτζρω ςυμβατικι τιμι παραμζνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν 
υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία.  

2. Θ αξία του ςυνόλου τθσ/των παρεχόμενθσ/ων υπθρεςίασ/ων  αναλφεται  ωσ εξισ: 

Συνολικι Μθνιαία χρζωςθ:      

Φ.Ρ.Α.:        

Σφνολο:             

 x __ μινεσ                

ΣΥΝΟΛΟ:     
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Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ εξήσ κρατήςεισ: 

α) 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 7 του ν. 4912/2022). 
*Θ ωσ άνω κράτθςθ υπόκειται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα 
με τα άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου κακϊσ και ςε ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το ν.4169/1961. 

β) 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (ειδικότερα δε υπζρ Υπουργείου 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει). 

γ) 4% υπζρ Μ.Τ.Ν., ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Α.Ν. 2141/1939. 

δ) 2% υπζρ Ε.ΛΟ.Α.Ν., ςφμφωνα με το ν.δ.398/74 (ΦΕΚϋ116/74).  

*Οι ωσ άνω κρατιςεισ *(β) - (δ)+ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 2% (ποςό Β’) 
και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Β’ ποςοφ. 

Οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Σθμειϊνεται ότι ο 
προχπολογιςμόσ τθσ υπό προμικειασ παροχισ  υπθρεςιϊν περιλαμβάνει και τα αναλογοφντα 
τζλθ Δθμοςίου χριςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ τα οποία υπολογίηονται κατά περίπτωςθ. 

i. 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

ii. 24% Φ.Ρ.Α. Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ του Φ.Ρ.Α. κα γίνεται ανάλογθ αναπροςαρμογι 
τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

iii. αναλογοφντα τζλθ Δθμοςίου χριςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ (υπολογίηονται κατά περίπτωςθ) 

 

   

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνονται ςτθν τεχνικι περιγραφι 
τθσ προςφοράσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι) και κα καλφπτουν τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ Διακιρυξθσ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 4o  
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Α. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν ………. (ςε κάκε περίπτωςθ όχι πριν την 8-6-2023 για 
το Είδοσ Α, όχι πριν την 16-2-2023 για το Είδοσ Β και όχι πριν την 30-3-2023 για τα Είδθ Γ και Δ) και ιςχφει για 
(επιλζγεται κατά περίπτωςθ): 

 Είδοσ Α: είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) από τθν ενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν (και όχι νωρίτερα από τθν 8-6-
2023).  

  Είδοσ Β: είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) από τθν ενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν (και όχι νωρίτερα από τθν 16-2-
2023). 

 Είδη Γ και Δ: είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) από τθν ενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν (και όχι νωρίτερα από τθν 
30-3-2023). 

Β. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

(ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)  

…………….ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αςκιςει με μονομερι τθσ διλωςθ (Απόφαςθ δια του αρμόδιου 
προσ τοφτο οργάνου κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ), εντόσ του χρόνου εκτζλεςησ τησ 
ςφμβαςησ κάθε Είδουσ, το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν παροχι επιπλζον υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτον Ρίνακα περιγραφισ των ειδϊν  τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

Σθμειϊνεται ότι θ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κάκε Είδουσ δεν επθρεάηεται 
από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για το Είδοσ αυτό, το οποίο  ςθμαίνει ότι  θ λιξθ των 
παρεχόμενων μζςω τθσ προαίρεςθσ υπθρεςιϊν επζρχεται  με τθ λιξθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ κάκε Είδουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από τθν  Επιςπεφδουςα 
Υπθρεςία (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Δ.ΕΡ.) *κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο παράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ) τθσ διακιρυξθσ+, θ οποία και ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.) για όλα 
τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και 
ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με 
κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται 
επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ 
ςυντονιςτισ. 

 

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Α’ 
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3 και 11 του άρκρου 22114 του ν. 4412/201615. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα Ραράρτθμα Α’ 
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 219 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν 

                                                           
14

  Ρρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019, με τισ οποίεσ 
τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 

15
 Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 
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τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο   

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται τμθματικά από τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ εξόδων του 
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, Ειδικόσ Φορζασ 1041-502-0000000 ςτουσ ΑΛΕ 2420101001 - 
«Ζξοδα Στακερισ Τθλεφωνίασ» και ΑΛΕ 2420102001 - «Ζξοδα Κινθτισ Τθλεφωνίασ», οικονομικϊν ετϊν 2023, 
2024 και 2025. 

 Θ πλθρωμι κα καταβάλλεται δεδουλευμζνθ με τθν προςκόμιςθ των προβλεπόμενων ςτθν παρ. 5 του άρκρου 
200 του Ν. 4412/2016 δικαιολογθτικϊν ςτο τζλοσ κάκε τριμινου παροχισ των υπθρεςιϊν, για τισ υπθρεςίεσ που 
παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ μετά ςχετικϊν πρωτοκόλλων τμθματικισ ποιοτικισ 
και ποςοτικισ παραλαβισ, κατόπιν εκδόςεωσ βεβαιϊςεων από τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΘΔΕΡ), για τθν 
αδιάλειπτθ παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα πραγματοποιείται εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ 
νομοκεςία προκεςμιϊν.  

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 αποδίδε-
ται 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 αςφάλι-
ςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ο ανάδοχοσ 
ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και κατακφρωςθσ.  

2. Στο 100% τθσ κακαρισ αξίασ των υπό παροχι υπθρεςιϊν κα γίνει παρακράτθςθ φόρου 8% (Άρκρο 24 του 
Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94). 

3. Ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί ςτθ ςυμβατικι αξία κα καταβλθκεί από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτο Δθμόςιο Ταμείο, ςφμφωνα 
με τισ επί του αντικειμζνου τοφτου ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΓΓΤΗΕΙ - ΕΚΧΩΡΗΗ 

Α. ΕΓΓΤΗΕΙ 

Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ: 

 Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ θ ΕΤΑΙΕΙΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ……………… 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ ………….., ποςοφ ……….. ευρϊ #................€# με ιςχφ ζωσ τθν ………, που 
καλφπτει ςυνολικά το 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016. Θ ανωτζρω εγγφθςθ επζχει και κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα επιςτραφεί ςτον εκδότθ μετά τθν πλιρθ 
και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 Θ παραπάνω εγγυοδοςία επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των 
τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτισ βεβαιϊςεισ τθσ υπθρεςίασ αναφζρονται 
παρατθριςεισ κα γίνει αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα των παρατθριςεων. 
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Β. ΕΚΧΩΡΗΗ 

 Θ ΕΤΑΙΕΙΑ δεν ζχει το δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιονδιποτε τρίτο και για οποιανδιποτε αιτία τα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του από τθν παροφςα, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Υπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο. 

 Θ ΕΤΑΙΕΙΑ δε δικαιοφται να παραχωριςει και ιδίωσ να υπεκμιςκϊςει ςε άλλον τθν παροχι των  
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ . 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ/ΠΡΟΩΡΗ ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

1.    Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ, εφόςον θ παρζχουςα 
υπθρεςίεσ ΕΤΑΙΕΙΑ, κακ’ οιονδιποτε τρόπο εκ προκζςεωσ, ςυνεχϊσ και αποδεδειγμζνα παραλείπει να εκπλθ-
ρϊςει τισ αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ τθσ, θ δε παρζχουςα υπθρεςίεσ ΕΤΑΙΕΙΑ, εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι 
παραλείπει, χωρίσ νόμιμθ αιτία, τθν πλθρωμι του οφειλόμενου, ςφμφωνα με τθν παροφςα, ςυμβατικοφ τιμιμα-
τοσ. 

2.    Πταν οι Υπθρεςίεσ ι θ επιτροπι παραλαβισ του ζργου του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν διαπιςτϊςουν 
παραβάςεισ των όρων του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 (Αϋ 115) κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ ςφμ-
βαςθ καταγγζλλεται. Πταν οι παραβάςεισ διαπιςτϊνονται κατά τθν παραλαβι του ζργου, τα δικαιϊματα που 
απορρζουν από τθ ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται, καταβάλλονται, όμωσ, από τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν οι 
αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ (άρκρο 68 παρ. 4 του 
Ν.3863/2010). 

3.    Θ ΕΤΑΙΕΙΑ ρθτά και ανεπιφφλακτα ςυμφωνεί, ςυνομολογεί και αποδζχεται ότι θ Ανακζτουςα αρχι δι-
καιοφται να καταγγείλει οποτεδιποτε και ζνεκα ςπουδαίου λόγου τθν παροφςα ςφμβαςθ ζωσ τθν λιξθ τθσ με 
απλι ζγγραφθ διλωςι τθσ ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ και εφόςον θ ΕΤΑΙΕΙΑ ειδοποιθκεί ζναν (01) μινα νωρίτερα. Τα απο-
τελζςματα τθσ εν λόγω καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ τθσ ζγγραφθσ διλωςθσ καταγγελίασ ςτθν 
ΕΤΑΙΕΙΑ και θ επερχόμενθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν γεννά ουδεμία αξίωςθ αποηθμίωςιστθσ για οποιονδιποτε 
λόγο. 

4.    Συναφϊσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ ρθτά και ανεπιφφλακτα ςυμφωνεί, ςυνομολογεί και αποδζχεται ότι θ Ανακζτου-
ςα Αρχι δικαιοφται να λφςει τθ Σφμβαςθ με τθν ολοκλιρωςθ υλοποίθςθσ του Δικτφου ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ και ζνταξθσ 
των κτιρίων του Φορζα ςτο Δίκτυο Δθμόςιου Τομζα με απλι ζγγραφθ διλωςι τθσ ςτον Ανάδοχο χωρίσ τθν τι-
ρθςθ οιαςδιποτε προκεςμίασ και κατά το μζροσ που κα αφορά θ εν λόγω υλοποίθςθ (για κάθε μία από τισ επι-
μζρουσ υπό προμήθεια υπηρεςίεσ/ςυνδζςεισ που περιλαμβάνονται ςτα Είδη Α και Δ). Τα αποτελζςματα τθσ εν 
λόγω λφςθσ επζρχονται από τθν περιζλευςθ τθσ ζγγραφθσ διλωςθσ λφςθσ ςτον Ανάδοχο και θ επερχόμενθ δια-
κοπι τθσ ςφμβαςθσ δεν γεννά ουδεμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ του Αναδόχου για οποιονδιποτε λόγο. 

5.    Επίςθσ θ ΕΤΑΙΕΙΑ ρθτά και ανεπιφφλακτα ςυμφωνεί, ςυνομολογεί και αποδζχεται ότι δεν κα τθσ ο-
φείλεται το ποςό τθσ ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ που αντιςτοιχεί ςτο χρονικό διάςτθμα από τισ ωσ άνω περιπτϊ-
ςεισ πρόωρθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ (λόγω τθσ προαναφερόμενθσ κοινοποιοφμενθσ ζγγραφθσ καταγγελίασ) μζχρι 
τθν λιξθ τθσ αρχικϊσ ςυμφωνθμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΚΤΡΩΕΙ 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία. Οι εργαςίεσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ κα πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά με ευκφνθ και με ζξοδα τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (κατά τα προβλεπόμενα 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α 2ου). 

 Για τυχόν κακυςτεριςεισ, μθ εκτζλεςθσ ι μθ κανονικισ εκτζλεςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ 
από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από τθν Υπθρεςία οι προβλεπόμενεσ ςτο Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ 
κακϊσ και οι κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ.  
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ΑΡΘΡΟ  11ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τον ανάδοχο 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 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, και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ. 

Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά (Οικονομικι - 
Τεχνικι) τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθ 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 ο Ανάδοχοσ 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 των αρμοδίων 
επιτροπϊν του ΥΝΑΝΡ, 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 ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ                                                                       ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

                                                                                                                                   Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ 

ΡΗΣΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 
[επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνητικό] 

 

*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 

23PROC011948363 2023-01-04

ΑΔΑ: ΨΞΤΙ4653ΠΩ-Ξ6Ξ



 

Ανικει ςτθν υπ’ αρικ. 23/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο 

 

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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ 

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ – ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ 

Σημεία Περιγραθή Ποζόηηηα 
Ποζόηηηα 

Προαίρεζης 

Τιμή 
μονάδος 
ανά μήνα 

τωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
ανά μήνα 

τωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο ανά 
μήνα 

προαίρεζης 
τωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 
έηοσς 
τωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 12 
μηνών 

προαίρεζης 
τωρίς ΦΠΑ 

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Α1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1 

ADSL 121 4 16,25 € 1.966,25 € 65,00 € 23.595,00 € 780,00 € 

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Α2 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2 
VDSL 2 3 19,15 € 38,30 € 57,45 € 459,60 € 689,40 € 

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Α3 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3 
Τηλεθωνία+δεδομένα 18 10 17,34 € 312,12 € 173,40 € 3.745,44 € 2.080,80 € 

Σύνολο 2.316,67 € 295,85 € 27.800,04 € 3.550,20 € 

ΦΠΑ 24%  556,00 € 71,00 € 6.672,01 € 852,05 € 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 2.872,67 € 366,85 € 34.472,05 € 4.402,25 € 

Προϋπολογιζμός διεηίας 68.944,10 € - 

Προϋπολογιζμός 24 μηνών προαίρεζης - 8.804,50 € 

Προϋπολογιζμός ΔΙΓΟΥΣ Α 77.748,60 € 

 

Σημεία Περιγραθή 
Ποζόηηηα 
πακέηων 

Ποζόηηηα 
Προαίρεζης 

Τιμή 
μονάδος(πακέηοσ) 

ανά έηος τωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
τωρίς ΦΠΑ   

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Β1 

 

IRIDIUM 
9555 

10 0 1.000,00 € 10.000,00 € 

Μέγιζηη ηιμή 
(τωρίς 

ΦΠΑ)ανά 
προζθερόμενο 
λεπηό ομιλίας 1,667 € 

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Β2 

INMARSAT 
ISATPHONE 

PRO 
4 0 1.200,00 € 4.800,00 € 

Μέγιζηη ηιμή 
(τωρίς 

ΦΠΑ)ανά 
προζθερόμενη 

μονάδα 1,200 € 

Σύνολο πακέηων (τωρίς ΦΠΑ) 14.800,00 € 
  

ΦΠΑ 24% (μόνο για ηο INMARSAT) 1.152,00 € 
  

Γενικό Σύνολο Πακέηων με ΦΠΑ 15.952,00 € 
  

Προϋπολογιζμός διεηίας 15.952,00 € 
 

 Προϋπολογιζμός ΔΙΓΟΥΣ Β 15.952,00 € 
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Σημεία Περιγραθή Ποζόηηηα 
Ποζόηηηα 

Προαίρεζης 
Τιμή μονάδος ανά 
μήνα τωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο ανά 
μήνα τωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο ανά μήνα 
προαίρεζης 
τωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 
έηοσς τωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο 12 
μηνών 

προαίρεζης 
τωρίς ΦΠΑ 

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Γ1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-1 

4G USB 
STICK 

50 5 6,65 € 332,50 € 33,25 € 3.990,00 € 399,00 € 

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Γ2 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-2 

4G 
ROUTER 

12 5 6,65 € 79,80 € 33,25 € 957,60 € 399,00 € 

ΥΠΟΔΙΓΟΣ 
Γ3 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-3 
MIFI 285 5 25,00 € 7.125,00 € 125,00 € 85.500,00 € 1.500,00 € 

Σύνολο 7.537,30 € 191,50 € 90.447,60 € 2298 

ΦΠΑ 24%  1.808,95 € 45,96 € 21.707,42 € 551,52 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 9.346,25 € 237,46 € 112.155,02 € 2849,52 

Προϋπολογιζμός διεηίας 224.310,05 € - 

Προϋπολογιζμός 24 μηνών προαίρεζης - 5.699,04 € 

Προϋπολογιζμός ΔΙΓΟΥΣ Γ 230.009,09 € 

 

Σημεία Περιγραθή Ποζόηηηα 
Ποζόηηηα 

Προαίρεζης 

Τιμή μονάδος 
(sms) ανά 

μήνα τωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο ανά 
μήνα τωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο ανά μήνα 
προαίρεζης τωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο έηοσς 
τωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 12 
μηνών 

προαίρεζης 
τωρίς ΦΠΑ 

ΔΙΓΟΣ 
Γ 

Κάρηα SIM 
- Bulk 
SMS 

1 1 0,038 € 380,00 € 380,00 € 4.560,00 € 4.560,00 € 

ΦΠΑ 24%  91,20 € 91,20 € 1.094,40 € 1.094,40 € 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 471,20 € 471,20 € 5.654,40 € 5.654,40 € 

Προϋπολογιζμός διεηίας 11.308,80 € - 

Προϋπολογιζμός 24 μηνών προαίρεζης - 11.308,80 € 

Προϋπολογιζμός ΔΙΓΟΥΣ Γ 22.617,60 € 

Μέγιζηη ηιμή (τωρίς ΦΠΑ) ανά sms 0,038 € 

 

Σύνολο ζύμβαζης (ζσμπ. ΦΠΑ) 
Σύνολο Προαίρεζης   (ζσμπ. 

ΦΠΑ) 
Σύνολο  (ζσμπ. 

ΦΠΑ) 

320.514,95 € 25.812,34 € 346.327,28 € 

Σύνολο ζύμβαζης (τωρίς ΦΠΑ) 
Σύνολο Προαίρεζης   (τωρίς 

ΦΠΑ) 
Σύνολο  (τωρίς 

ΦΠΑ) 

260.415,28 € 20.816,40 € 281.231,68 € 
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