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ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Διακιρυξθ υνοπτικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ 
ςτολϊν προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 170 δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικισ ςειράσ 2020-2021, 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τριάντα επτά χιλιάδων Ευρϊ #37.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)». 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

 Ζχοντασ υπόψθ : 
 1.  Τισ διατάξεισ : 

α. Του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κ.Δ.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

β. Του ν. 3861/2010  «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, 

διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο – «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 112), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

γ. Του ν. 3871/2010 άρκρο 21 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (Αϋ 141) . 

δ. Του ν. 3922/2011 «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ», (Αϋ 35)  

όπωσ ιςχφει.  

ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ ...» (Αϋ 143) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ςτ. Του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ 147)  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

η.  Του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου (...) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 52), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει . 

θ. Του ν. 4622/2019  «Επιτελικό Κράτοσ : Οργάνωςθ λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των Κυβερνθτικϊν 

Οργάνων και τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» (Αϋ 133), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.   
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κ. Του π.δ. 81/2014 «Αναδιάρκρωςθ περιφερειακϊν Διοικιςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ...» (Αϋ 

125), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ι. Του π.δ. 70/2015 «...Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 

Ναυτιλίασ  και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ...» (Αϋ 114). 

ια. Του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Αϋ 26)  ,όπωσ ιςχφει. 

ιβ. Του π.δ. 83/2019 (Αϋ 121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν». 

               2. Τθν Α.Ρ. : 2/45897/0026/14-06-2017 εγκφκλιο ΥΡ.ΟΙΚ./ΓΓΔΡ/ΓΛΚ «Ραροχι οδθγιϊν επί διατάξεων του 

Ν.4270/2014» (Α.Δ.Α. : 65ΟΦΗ-36Κ). 

               3.Τθν Α.Ρ.:2831.8-1/63573/2020/29–09–2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ με κζμα: 

«Συγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν (...), ζτουσ 2020-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» 

(ΑΔΑ : 6ΞΦ04653ΡΩ-1Ι), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

                     4. Το Α.Ρ.:2416.1/1621/2021/11-01-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. / ΔΡ ΣΤϋ (ΑΔΑΜ : 

21REQ007993119). 

              5.Το Α.Ρ.: 2833.1– 1/3322/2021/15-01-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο.  

              6. Τθν Α.Ρ.: 2811.23/2431/2021/16-03-2021 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. Αϋ/Γ. Α.Α.Υ., θ οποία 

καταχωρικθκε με α/α 21979 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ (ΑΔΑ: 9Β624653ΡΩ-33Μ, ΑΔΑΜ: 

21REQ008294354). 

             7. Το Α.Ρ.:2416.1/25411/2021/08-04-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. / ΔΡ ΣΤϋ. 

 

Διακθρφςςει 

 

         Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ 

ςτολϊν προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 170 δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικισ ςειράσ 2020-2021, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ τριάντα επτά χιλιάδων Ευρϊ #37.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και κρατιςεων υπζρ 

Δθμοςίου) όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί  και ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ:  

                                                                     
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΙΚO 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ

ΟΜΕΝΟΤ 

ΦΠΑ, ΚΡΑΣΗΕΩΝ 

ΤΠΕΡ 

ΔΗΜΟΙΟΤ) 

CPV 

01 Κοπι – Ραφι ςτολϊν  ΣΟΛΗ 510 #37.000,00€# 98393000-4 
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με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
           Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν, επί αποδείξει, τουσ φακζλουσ 

προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, με τουσ εξισ τρόπουσ : 

 α.  Τθν αποςτολι τουσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο  (Ακτι Βαςιλειάδθ, 

Ρφλεσ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, Γραφείο 425), ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με  εταιρεία ταχυμεταφορϊν (courier) ι 

με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται μζχρι τθν προθγοφμενθ 

εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 β. Τθν κατάκεςι τουσ ιδιοχείρωσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ειδικά προσ τοφτο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, 

κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και 

απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ ΦΡΑ του ΥΝΑΝΡ, ιτοι τθν θμζρα που κα διενεργθκεί ο 

διαγωνιςμόσ : 

 

Ημ/νία :    31 – 05 – 2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 

Τόποσ διενζργειασ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Λιμάνι Ρειραιά 

3οσ όροφοσ αίκουςα ςυνεδριάςεων αρ.362 

 

  

           Η ζναρξθ υποβολισ προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτο αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτοφ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Ρροςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν 

κιρυξθ τθσ λιξθσ παραλαβισ από τον πρόεδρο του γνωμοδοτικοφ οργάνου, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από 

τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.  

          Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ 

τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ και ϊρασ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το 

διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.  

         Οι προςφζροντεσ μποροφν να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των υπό παροχι υπθρεςιϊν του πίνακα 

του προοιμίου τθσ παροφςασ. 

      Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τουσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) ι 

ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

           Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμοςίωσ από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ διαδικαςιϊν 

ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του ΥΝΑΝΡ .  
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           Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι 

εκπρόςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

           Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

κατόπιν αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και 

απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του ΥΝΑΝΡ. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται επίςθσ οι 

προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, οι οποίεσ αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

           Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ κα 

πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι επίςθμα μεταφραςκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ, για 

τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν Αγγλικι 

γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα επιςυναπτόμενα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία 

που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.   

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
      

       Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν : 

α.  φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

β. ενϊςεισ προμθκευτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων) που υποβάλλουν κοινι προςφορά και 

πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
 

       Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ωσ κάτωκι τρεισ (03) ανεξάρτθτοι και ςφραγιςμζνοι 

φάκελοι,  για κακζνα εκ των οποίων ιςχφουν τα κάτωκι : 

                 1.  Στον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ και ςε κάκε φάκελο εντόσ του κυρίου φακζλου προςφοράσ  πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ : 

α) Η φράςθ : «ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΣΤΗΝ «Παροχι υπθρεςιϊν 

κοπισ-ραφισ ςτολϊν προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 170 δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικισ ςειράσ 2020-

2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τριάντα επτά χιλιάδων Ευρϊ #37.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και 

κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)». 

β) Η πλιρθσ επωνυμία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό (Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο). 

γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ (Α.Π. : 2833.1-3/ 34493 /2021/17–05–2021). 

δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (31/05/ 2021). 

ε) Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) ( 31/05 / 2021). 

ςτ) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  
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η) Η ζνδειξθ : «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΗΝ ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 

               2. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»  περιλαμβάνεται, επί ποινι απόρριψθσ το 

Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147) κατά το 

επιςυναπτόμενο υπόδειγμα. 

               Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι κακϊσ και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του 

διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr. 

               Kατά τθν υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατι, όπωσ με μόνθ τθν υπογραφι του εκπροςϊπου (όπωσ αυτόσ 

ορίηεται ςτο άρκρο 79A του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) του οικονομικοφ φορζα θ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147) για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

               Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν.                                      

        3. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που 

τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

και το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ 

τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

        4. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι : 

(i) Ρεριγραφι των υπό παροχι υπθρεςιϊν.  

(ii) Η προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ 

διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπ’ όψιν θ τιμι 

ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ 

νομοκεςία  χωρίσ Φ.Π.Α. για παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

(iii) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  

(iv) Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουκεί :  

                                                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ   

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

 Μ
ΕΣ

Ρ
Η

Η
 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

(ΑΝΕΤ ΦΠΑ, 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ 

ΔΗΜΟΙΟΤ) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ  

(ΑΝΕΤ ΦΠΑ, 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ

ΕΝΩΝ ΚΡΑΣΗΕΩΝ 

ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ) 

Π
Ο

Ο
Σ

Ο
  

Φ
Π

Α
  

Π
Ο

Ο
 Φ

Π
Α

 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ 

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΗ ΦΠΑ, 

ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ 
ΔΗΜΟΙΟΤ) 
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Ρροςφορζσ οι οποίεσ : 

-υποβάλλονται από οικονομικοφσ φορείσ που δε διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα, 

- όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του πίνακα του προοιμίου τθσ παροφςασ 

-δε  δίνουν τισ τιμζσ ςε Ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα  

-δε δθλϊνουν με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι,    

-κζτουν όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν 

-ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον προβλεπόμενο ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςθσ και  

-αποκλίνουν από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςθσ , 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

            Επίςθσ,  δε γίνονται δεκτζσ  εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

   ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

                 

Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του 

Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 4οσ  όροφοσ, τθλ. 

2131374590-3) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

               Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ (24 – 05– 2021), ιτοι  επτά (07) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τον 

προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147). Αιτιματα 

παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο 

από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται.  

 

   ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

                  Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ) ςτον οποίο, βάςει του πρακτικοφ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ 

διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του 

ΥΝΑΝΡ και ςχετικισ Απόφαςθσ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, πρόκειται να γίνει 

κατακφρωςθ, οφείλει, προ ζκδοςθσ  τθσ Απόφαςθσ  Κατακφρωςθσ, να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του 

από τθν Υπθρεςία τα κάτωκι : 

       Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 (Αϋ 

147). 
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            Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και  προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. 

κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

           Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

           B. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν 

θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και 

αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). Παράλλθλα, απαιτείται επιπλζον θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ Άρκρου 8 του ( Αϋ75)  

ν. 1599/1986 του προςωρινοφ αναδόχου, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ,  αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ κακϊσ και  ότι δεν ζχει 

εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

                  Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εάν: 

i) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και  

ii) ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 

ιςχφ. 

          Γ. Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 

από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 

χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

         Εφόςον δεν δφναται να εκδοκεί το προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό, μπορεί να υποβλθκεί ζνορκθ βεβαίωςθ ι 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Άρκρου 8 του( Αϋ75) ν. 1599/1986, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.   

          Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

80 παράγραφοσ 12 και 13 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

          Η Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει το ςφραγιςμζνο φάκελο με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςτο αρμόδιο για 

τθν αξιολόγθςθ όργανο. 

             Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο για τθ λιψθ ςχετικισ κατά περίπτωςθ 

απόφαςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο   
ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
         Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται διάςτθμα επτά (07) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ.  

        Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ 

λιξθ τθσ, κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα επτά (07) μθνϊν. Μετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 

χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ 

Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο   

ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 
 

             Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (05) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ 

υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των  προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 

προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

             Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου 

υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από 

το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΕΓΓΤΗΕΙ 

 Α.  ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

                    Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται - κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)  κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

εκτόσ Φ.Ρ.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ ζξι (06) 

μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

           Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ 

οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 
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Β. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΠΑΡΑΧΘΕΝΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

          Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (06) μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ 

παραλαβισ, ζναντι οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ φκοράσ, με υποχρζωςθ  αντικατάςταςθσ εντόσ δεκαπζντε 

(15) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Σχολισ Λ/Φ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΧΘΕΝΣΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 
Α. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

               Ωσ χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν και παράδοςθσ των παραχκζντων ειδϊν ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των 

ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν επομζνθ λιψθσ μζτρων των ςτολϊν. Ρροςφορά με χρόνουσ μεγαλφτερουσ από 

τουσ παραπάνω αποτελοφν ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

         

Β. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΧΘΕΝΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

         Ωσ τόποσ παράδοςθσ των παραχκζντων ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./ 

 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ (Λ. ΡΑΛΑΣΚΑ – Ν.Ο. ΡΑΛΑΣΚΑ, ΤΚ 124 61, ΣΚΑΑΜΑΓΚΑΣ) και κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ 

και δαπάνεσ τθσ/των  προμθκεφτριασ/ϊν εταιρείασ/ϊν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

             

Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 Η παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τθν 

επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ/ΔΡ ΣΤϋ) με αρμοδιότθτεσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 216 του 

ν. 4412/2016 (Αϋ 147) θ οποία κα ελζγχει τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ακολοφκωσ, και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, θ Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ κα 

ςυντάξει βεβαίωςθ, τθν οποία κα υποβάλει ςτθν ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ Γϋ και ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά θ τιρθςθ 

ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από πλευράσ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω 

βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν.  

 

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παρακολοφκθςθσ 

– παραλαβισ ςυμβάςεων προμθκειϊν και παραλαβισ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, αξίασ από 2.500 ζωσ 60.000€ 

χωρίσ ΦΡΑ του ΥΝΑΝΡ, κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία με τον τρόπο που περιγράφεται ςτο Τεφχοσ των 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

            Το ςυνταχκζν πρωτόκολλο κα αποςταλεί εισ τριπλοφν ςτθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ για περαιτζρω 
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ενζργειεσ πλθρωμισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
                       Η πλθρωμι κα γίνει ςε Ευρϊ και κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι  παραλαβι των παραςχεκζντων 

υπθρεςιϊν με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ 

ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ.  

 Για τθν πλθρωμι απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα κάτωκι δικαιολογθτικά : 

 α. Ρρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια 

επιτροπι παραλαβισ. 

 β. Τιμολόγιο. 

 γ. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 δ. Οτιδιποτε άλλο ηθτθκεί κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

   

                                  Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ 

γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερζβθ τθ 

ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

               Η Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ειδικι όχλθςθ με ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των απαιτοφμενων 

από τθν πλευρά του Αναδόχου ενεργειϊν και ςυγκεκριμζνθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ, όχι μικρότερθ των δεκαπζντε 

(15) θμερϊν. Αν παρζλκει θ προκεςμία χωρίσ να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ μζςα 

ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

         Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, όταν θ ςφμβαςθ δεν 

υπεγράφθ ι τα είδθ δεν παραδόκθκαν  με ευκφνθ του φορζα, κακϊσ και όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

              Αναφορικά με τισ επιβαλλόμενεσ ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα κυρϊςεισ, ζχουν εφαρμογι ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

       Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι 

προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147) προχποκζςεισ, κακϊσ και ςτθν επιβολι των 

προβλεπόμενων από το άρκρο 219 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)  κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παροχι υπθρεςιϊν  . 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
        1. Η δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό των τριάντα επτά  χιλιάδων Ευρϊ #37.000,00€# 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) και κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του 

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ζτουσ 2021, ειδικόσ φορζασ 1041-502-0000000, λογαριαςμόσ 2420989001. 

 

            2. ΚΡΑΣΗΕΙ 

-Οι υπό παροχι υπθρεςίεσ υπόκεινται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ (επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ), οι οποίεσ βαρφνουν τον 

προμθκευτι : 

 4% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Μ.Τ.Ν. 

 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν. 

 Τζλοσ Χαρτοςιμου 2% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Μ.Τ.Ν. - Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) 

 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. 

 Τζλοσ Χαρτοςιμου 3% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - Α.Ε.Ρ.Ρ.) 

 Ο.Γ.Α. χαρτοςιμων 20% επί του ακροίςματοσ Τελϊν Χαρτοςιμου 2% και 3%   

 Επί τθσ τιμολογιακισ αξίασ γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8%. 

         3. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ 

τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. 

         4. Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 

και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του 

διαγωνιςμοφ. 

        5. Η ςφμβαςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του με νόμιμα κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ 

αυτοφ ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο 

(Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1 – Ε2, Λιμάνι Ρειραιά), εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που τίκεται από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι και θ οποία δε δφναται να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, αλλιϊσ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

         6. Ο Ανάδοχοσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 18 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147) δεςμεφεται να τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί 

με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 

ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

            Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

τουσ οποίουσ δφναται να αποδείξει ακζτθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςθσ. 

  7. Για ότι δεν προβλζπεται από το κείμενο τθσ παροφςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ 
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ιςχφει. 

       8. Η παροφςα με τα ςυνθμμζνα τθσ να καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του 

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (www.ynanp.gr). 

       9.  Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.-                                                                              

    
Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

   ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ : 
α. Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Σελ. 05). 
β. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ (Σελ. 01) 
γ. Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. (Σελ. 17) 
 

             ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ : 
             Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω Ηλ/κοφ Σαχ/μείου) : 

1.ΡΟΕΔΟΣ  Aϋ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 
ΚΑΙ 20.000€ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. ΥΝΑΝΡ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021 ΡΛΩΤΑΧΗΣ 
ΛΣ ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΙΡΘΑΡ) 
2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋ 
3. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋ/ΑΡ.ΙΜ. 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω Ηλ/κοφ Σαχ/μείου) : 
ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ/ΣΧΟΛΗ Λ/Φ 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω Ηλ/κοφ Σαχ/μείου) :                                                                       
1. Γραφ. κ. Υπουργοφ  
2. Γραφ. κ. Α/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. 
3. Γραφ. κ.ΒϋΥ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. 
4. Γραφ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γραφ. κ. ΔΚ Δϋ 
6. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ 
7. ΔΕΚΡ 
 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
KALOGERAKIS
Ημερομηνία: 2021.05.17 14:57:06 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ  ΦΩΤΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΠΗ ΡΑΦΗ ΣΟΛΩΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 170 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ  
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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ χειμερινϊν ςτολϊν 
επικεϊρθςθσ ανδρϊν – γυναικϊν και κερινϊν ςτολϊν επικεϊρθςθσ, με επιπλζον περιςκελίδα και φοφςτα αντίςτοιχα, 
κακϊσ και των ςτολϊν Battle Dress τουσ για τισ ανάγκεσ κατάταξθσ 170 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. 
Εκπαιδευτικισ Σειράσ 2020-2021, ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΔΟΗ 
ΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΔΟΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ cpv 

 
 
 

1 

 
 

ΚΟΡΗ - ΑΦΗ 
ΣΤΟΛΩΝ 170 

ΔΟΚΙΜΩΝ 
Λ/Φ 

 

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ 
Α.Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./ 

ΣΧΟΛΗ 
ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ 
(Λ. ΡΑΛΑΣΚΑ – 
Ν.Ο. ΡΑΛΑΣΚΑ, 

ΤΚ 124 61, 
ΣΚΑΑΜΑΓΚΑΣ) 

 
 

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α
.Λ.Σ.- ΕΛ. 
ΑΚΤ./Δ.Ρ. 

ΣΤϋ/ΑΡ.ΙΜ. 

 
 
 

ΣΤΟΛΗ 

ΣΑΑΝΤΑ 
ΡΕΝΤΕ 

(45) ΜΕΕΣ 
ΑΡΟ 
ΤΗΝ 

ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΛΗΨΗΣ  

ΜΕΤΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΟΛΩΝ 

 
 
 

510 

98
39

30
00

-4
 

 
2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ 
 
Με τα Επίςθμα Δείγματα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (Ε.Υ.) προςδιορίηεται θ γενικι μακροςκοπικι εμφάνιςθ 
των ςτολϊν. Πταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ των Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των Τ.Ρ. που δε 
διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά των Ε.Δ. Οπωςδιποτε τα Ε.Δ. τθσ Ε.Υ. δεν ιςχφουν για τυχόν 
υπάρχουςεσ ς’ αυτά κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.  
 
3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
3.1 Για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ των προαναφερομζνων ςτολϊν και για τθν επίτευξθ τθσ άρτιασ εμφάνιςθσ 
των Δοκίμων Λ/Φ οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι 
ζλαβαν γνϊςθ των Σ.Π., τισ οποίεσ και αποδζχονται πλιρωσ για τθν καταςκευι των ςτολϊν ςε ςυνδυαςμό με τα Ε.Δ. τθσ 
Ε.Υ. 
3.2 Τα απαιτοφμενα υφάςματα, τα μεταλλικά ςτρατιωτικά κουμπιά και τα διακριτικά που κα απαιτθκοφν για τθν 
καταςκευι των ςτολϊν κα διατεκοφν από τθν Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/ΑΠ.ΙΜ., θ οποία κα παραδϊςει ςτον 
Ανάδοχο τα προαναφερκζντα υλικά ςε άριςτθ κατάςταςθ και ςε ομοιόμορφο χρωματιςμό. 
Τα υπόλοιπα υλικά ραφισ, όπωσ νιματα, βάτεσ, φόδρα που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν ραπτικι τζχνθ και εμπειρία 
βαρφνουν τον καταςκευαςτι. 
3.3 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να επιςυνάψουν ςτθν προςφορά τουσ δείγματα των υλικϊν τθσ 
§3.2 που απαιτοφνται για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ των ανωτζρω ςτολϊν. 
3.4 Τα απαιτοφμενα υφάςματα για τθν κοπι-ραφι των ςτολϊν αναλφονται ωσ εξισ : 
α) ΧΕΙΜΕΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗΣ *ςφνολο: 170 ςτολζσ+ (3,20μ. για κάκε ανδρικι ςτολι και 2,50μ. για κάκε γυναικεία 
ςτολι), 
β) ΣΤΟΛΗ BATTLE DRESS *ςφνολο: 170 ςτολζσ+ (3,20μ. για κάκε ανδρικι ςτολι και 3,20μ. για κάκε γυναικεία ςτολι), 
γ) ΘΕΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗΣ *ςφνολο: 170 ςτολζσ+ (4,40μ. για κάκε ανδρικι ςτολι και μία (1) περιςκελίδα επιπλζον 
και 3,50μ. για κάκε γυναικεία ςτολι και μία (1) φοφςτα επιπλζον). 
3.5 Η λιψθ των μζτρων των ςτολϊν κα γίνει τθν επομζνθ τθσ παραλαβισ των απαιτοφμενων υλικϊν από τον Ανάδοχο 
και κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο φοίτθςθσ των Δοκίμων Λ/Φ, όπωσ και θ παράδοςθ των ςτολϊν αυτϊν, ςε ςαράντα 
πζντε (45) μζρεσ από τθν λιψθ των μζτρων. 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
 
Η καταςκευι των χειμερινϊν και κερινϊν ςτολϊν επικεϊρθςθσ ανδρϊν-γυναικϊν κακϊσ και των ςτολϊν Battle Dress 
τουσ γίνεται ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 
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4.1 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αρικμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΑΝΔΡΩΝ 
α) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ χιτωνίου  
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη, είναι ανοικτό, ςταυρωτό, με αναδιπλωμζνο περιλαίμιο (γιακά) 
που καταλιγει ςε δφο τριγωνικά πζτα. Ο γιακάσ ενιςχφεται εςωτερικά με κατάλλθλο καναβάτςο. Στθν ζνωςθ του γιακά 
και των πζτων δθμιουργείται ςχιςμι που ζχει άνοιγμα οξείασ γωνίασ. Το πλάτοσ του πζτου είναι ανάλογο με του 
ςτικουσ. 
Εξωτερικά το χιτϊνιο ζχει μία τςζπθ ςε κάκε πλευρά ςτο φψοσ τθσ μζςθσ με άνοιγμα 15 ± 0,5 cm και ωφζλιμου βάκουσ 
14 ± 1 cm. Εςωτερικά και ςτα δφο φφλλα του χιτωνίου υπάρχουν τςζπεσ με άνοιγμα 14 ± 0,5 cm και ωφζλιμο βάκοσ 14 ± 
1 cm. Εμπρόσ, εςωτερικά το ςτικοσ και τα «ςχθματιηόμενα» πζτα του χιτωνίου ςε όλο το πλάτοσ τουσ, κα ενιςχφονται 
με κερμοςυγκόλλθςθ με ειδικό καναβάτςο (αυτοκόλλθτο) ι καναβατςότριχα άριςτθσ ποιότθτασ. 
Το χιτϊνιο κουμπϊνει ςτα δεξιά με δφο κατακόρυφεσ ςειρζσ από 4 ςτρατιωτικά κουμπιά Λ.Σ. μεγζκουσ Νο1 που 
ιςαπζχουν μεταξφ τουσ. Το πρϊτο κουμπί τθσ δεξιάσ πλευράσ βρίςκεται ςτθν άκρθ του πζτου. Το τελευταίο κουμπί κάκε 
ςειράσ βρίςκεται ςτο φψοσ τθσ ςχιςμισ κάκε πλευρικισ τςζπθσ. Η απόςταςθ μεταξφ των δφο ςειρϊν κουμπιϊν είναι 
διπλάςια απ' αυτι ανάμεςα ςε δφο κουμπιά τθσ ίδιασ ςειράσ. 
Το χιτϊνιο καλφπτει τελείωσ τουσ γλουτοφσ και ςτισ πλάγιεσ ραφζσ τθσ πλάτθσ είναι μονοκόμματο και ενιαίο. 
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Υ., το οποίο μπορεί 
να διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπι Παραλαβϊν (Ε.Ρ.). 
β) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ περιςκελίδασ (παντελόνι) 
Καταςκευάηεται από  το  ίδιο  ολόμαλλο  φφαςμα  ςεβιότ-ςερη,  όπωσ  και  το χιτϊνιο. Τα κάτω άκρα δεν ςχθματίηουν 
αναδίπλωςθ (ρεβζρ) και το πλάτοσ τουσ κυμαίνεται από 24 cm μζχρι 28 cm, ανάλογα με τθ διάπλαςθ του ςϊματοσ. 
Ζχουν  δφο  λοξζσ  ςχιςτζσ  τςζπεσ  ςτα  πλάγια και μία ςτο πίςω μζροσ. Στθν περιφζρεια  τθσ  μζςθσ  ράβονται  κθλιζσ  
από το ίδιο φφαςμα, μζςα από τισ οποίεσ περνά θ υπθρεςιακι ηϊνθ.                                                                                                   
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που μπορεί να 
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π. 
 
4.2 ΘΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αρικμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΑΝΔΡΩΝ 
α) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ χιτωνίου 
Καταςκευάηεται από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα και είναι κλειςτό ςτο ςτικοσ. Ζχει όρκιο περιλαίμιο (γιακά) φψουσ 5 cm 
περίπου, που μπορεί να αυξομειϊνεται ανάλογα με το μικοσ του λαιμοφ. Κουμπϊνει με μία ςειρά από 5 ςτρατιωτικά 
κουμπιά Λ.Σ. μεγζκουσ Νο1, τα οποία ςτερεϊνονται ςτθ δεξιά πλευρά του. Το πρϊτο κουμπί βρίςκεται κοντά ςτο γιακά. 
Η απόςταςθ του τελευταίου κουμπιοφ από τθν κάτω άκρθ του χιτωνίου είναι διπλάςια απ' αυτιν ανάμεςα ςε δφο 
κουμπιά. Ζχει τζςςερισ εξωτερικζσ ορκογϊνιεσ τςζπεσ, δφο ςτο ςτικοσ και δφο λίγο πιο κάτω από τθν μζςθ. Το χιτϊνιο 
καλφπτει τελείωσ τουσ γλουτοφσ.  
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Υ., κάτι που μπορεί να 
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π. 
β) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ περιςκελίδασ (παντελόνι) 
Καταςκευάηεται όπωσ το παντελόνι τθσ χειμερινισ ςτολισ, αλλά από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα. Για τισ υπόλοιπεσ 
λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. 
 
4.3 ΣΟΛΗ αρικμ.4 (BATTLEDRESS) ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
α) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ χιτωνίου 
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη και είναι ανοικτό ςτο ςτικοσ. Κουμπϊνει δεξιά με μια ςειρά από 5 
μαφρα κουμπιά που ιςαπζχουν μεταξφ τουσ, οι κουμπότρυπζσ τουσ καλφπτονται από κατακόρυφθ φάςα (πατιλζτα) και 
το μικοσ τουσ φτάνει μζχρι τθ μζςθ. Στθν κάτω άκρθ κάκε πλευράσ μπροςτά και πίςω ςχθματίηονται 3 πτυχζσ. Επίςθσ 
ςτθν κάτω άκρθ του χιτωνίου ράβεται ηϊνθ από το ίδιο φφαςμα πλάτουσ 7cm. Η αριςτερι άκρθ τθσ καταλιγει ςε 
προεξοχι, παρόμοιασ καταςκευισ με του Ε.Δ., θ οποία ςτερεϊνεται με ορκογϊνια μεταλλικι πόρπθ που ράβεται ςτθ 
δεξιά άκρθ τθσ ηϊνθσ. Κάκε πλευρά του ςτικουσ ζχει μία ορκογϊνια τςζπθ, θ οποία φζρει εξωτερικι πτυχι (πιζτα) ςτθ 
μζςθ. Οι τςζπεσ ζχουν κάλυμμα με εςωτερικι κουμπότρυπα. Τα μανίκια ςτο κάτω μζροσ φζρουν τρεισ πτυχζσ και 
εξωτερικι ενίςχυςθ (μανςζτα) από το ίδιο φφαςμα, πλάτουσ 7 cm. Κουμπϊνουν ςτο καρπό του χεριοφ με μαφρο 
κουμπί.  Στουσ ϊμουσ ράβονται πτερφγια από το ίδιο φφαςμα. Η πλευρά τουσ προσ το μζροσ του γιακά είναι τριγωνικι 
και ζχει κουμπότρυπα, ςτθν οποία κουμπϊνει μαφρο κουμπί που είναι ραμμζνο ςε αντίςτοιχθ κζςθ του χιτωνίου. Το 
ωφζλιμο μικοσ των πτερυγίων (από τθν κουμπότρυπα ζωσ τθ μανικοκόλλθςθ) δεν κα είναι μικρότερο των 12 cm. Στο 
πίςω μζροσ του λαιμοφ κα υπάρχει κυλάκιο κατάλλθλα γαηωμζνο ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αςφαλισ ανάρτθςθ του 
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χιτωνίου απ' αυτό, δίχωσ να ενοχλεί τον κάτοχό του  κατά τθ χριςθ. 
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Υ., κάτι που μπορεί να 
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π. 
β) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ περιςκελίδασ (παντελόνι) 
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη. Το παντελόνι αποτελείται από τζςςερα βαςικά φφλλα, δφο 
μπροςτινά και δφο πίςω, και τθ ηϊνθ. Στα πάνω και πλαϊνά ςθμεία των δφο μπροςτινϊν φφλλων (εκεί όπου 
ςυνενϊνονται τα μπροςτινά με τα πίςω φφλλα) ςχθματίηονται λοξζσ ςχιςτζσ τςζπεσ με ευκφ άνοιγμα μικουσ 15-16 cm 
κατ' ελάχιςτον. Το ωφζλιμο βάκοσ τθσ μπροςτινισ τςζπθσ είναι 17-18 cm. Το πάνω μζροσ του ανοίγματοσ βρίςκεται ςε 
απόςταςθ 2-3 cm από το πάνω άκρο κάκε φφλλου. Στθν πάνω και ςτθν κάτω άκρθ τθσ κάκε τςζπθσ κα υπάρχουν 
ενιςχυτικζσ πονταριςτζσ, όπωσ του Ε.Δ. Επιπλζον ςτο δεξί μπροςτινό φφλλο ακριβϊσ κάτω από τθν ηϊνθ κα φζρει μικρι 
τςζπθ με άνοιγμα 9cm τουλάχιςτον και ωφζλιμο βάκοσ 10 cm. Στο δεξί πίςω φφλλο και ςε απόςταςθ 8,5-9 cm από το 
επάνω ςθμείο τθσ ηϊνθσ καταςκευάηεται τςζπθ με τριγωνικό κάλυμμα (καπάκι) ανοίγματοσ 14±0,5 cm, θ οποία κα 
κλείνει με μαφρο κουμπί διαμζτρου 12mm. Τα δφο αυτά φφλλα ενϊνονται μεταξφ τουσ με πλαςτικό φερμουάρ τφπου 
ςπιράλ μικουσ 20 cm περίπου και πλάτουσ 4 mm που ςτο φψοσ τθσ αρχισ του καβάλου κα ενιςχφεται με μικρι 
πονταριςιά, όμοια με του Ε.Δ., και με μεταλλικι κόπιτςα ςτο εςωτερικό μζροσ τθσ ηϊνθσ. Η ηϊνθ, θ οποία είναι 
μονοκόμματθ, γαηϊνεται ςτο επάνω μζροσ των τεςςάρων φφλλων με ορατι ραφι και ζχει πλάτοσ 3,5+0,5 cm. 
Εςωτερικά είναι ενιςχυμζνθ με καναβάτςο (ι φορτζτςα) και εξωτερικά φζρει ηωναροφόδρα. Η ηϊνθ περιμετρικά κα 
φζρει 7 κθλείεσ (ςτιλάκια) μικουσ 5,5-6 cm και πλάτουσ 1 cm τουλάχιςτον και θ κάτω άκρθ τουσ είναι γαηωμζνθ ςτο 
εςωτερικό τθσ ηϊνθσ, όπωσ του Ε.Δ. Το τελείωμα τθσ ηϊνθσ ςτα άκρα τθσ κα είναι όμοια μ' αυτιν του Ε.Δ. Το κάτω μζροσ 
του παντελονιοφ κα είναι ςτριφωμζνο με εςωτερικι αναδίπλωςθ περίπου 5 cm, για πικανι αυξομείωςθ του μικουσ 
του. Τα κάτω άκρα ζχουν πλάτοσ που κυμαίνεται από 24 μζχρι 28 cm ανάλογα με τθ διάπλαςθ του ςϊματοσ. 
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που μπορεί να 
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π. 
 
4.4 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αρικμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
 
α) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ χιτωνίου  
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη και ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που  μπορεί να διαπιςτωκεί 
από τθν Ε.Π. 
β) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ φοφςτασ 
Καταςκευάηεται από το ίδιο φφαςμα με το αντίςτοιχα χειμερινό χιτϊνιο και αποτελείται από τρία φφλλα υφάςματοσ (το 
ζνα μπροςτά και τα άλλα δφο πίςω) που ενϊνονται μεταξφ τουσ με απλζσ ραφζσ. Η φοφςτα φζρει «ηϊνθ», θ οποία είναι 
μονοκόμματθ και γαηϊνεται ςτο επάνω μζροσ των τριϊν φφλλων με ορατι ραφι και ζχει πλάτοσ 3,5±0,5 cm. Εςωτερικά 
είναι ενιςχυμζνθ με φορτζτςα και εξωτερικά φζρει ηωναροφόδρα. Η «ηϊνθ» περιμετρικά κα φζρει 6 κθλείεσ (ςτιλάκια) 
μικουσ 4,0 - 4,5 cm και πλάτουσ 0,8 cm τουλάχιςτον και θ κάτω άκρθ τουσ είναι γαηωμζνθ ςτο εςωτερικό τθσ ηϊνθσ, 
όπωσ του Ε.Δ. Το τελείωμα τθσ ηϊνθσ ςτα άκρα τθσ κα είναι όμοια μ' αυτιν του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στο πίςω μζροσ τθσ μζςθσ 
υπάρχει άνοιγμα 20 cm που κλείνει με πλαςτικό φερμουάρ τφπου ςπιράλ κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ περίπου 4-5 
mm. Επίςθσ, ςτο ίδιο ςθμείο ςτθ ηϊνθ και ςτο ίδιο φψοσ ράβεται κουμπί για το κλείςιμο τθσ φοφςτασ. Η φοφςτα ζχει 
εςωτερικι επζνδυςθ από λευκό ςυνκετικό φφαςμα και το μικοσ τθσ φτάνει 5 cm κάτω από το γόνατο. 
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που μπορεί να 
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π. 
 
4.5 ΘΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αρικμ.1(ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
 
α) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ χιτωνίου  
Καταςκευάηεται από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα και ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που  μπορεί να διαπιςτωκεί από 
τθν Ε.Π. 
β) Περιγραφι - τρόποσ καταςκευισ φοφςτασ 
Καταςκευάηεται από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα και ομοίωσ με τθ φοφςτα τθσ χειμερινισ ςτολισ επικεϊρθςθσ. 
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που μπορεί να 
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π. 
θμείωςθ: H διάκριςθ αριςτεροφ-δεξιοφ μζρουσ των χιτωνίων (ανδρϊν-γυναικϊν), περιςκελίδων (παντελονιϊν), 
φουςτϊν κεωρείται θ πλευρά κατά τθν ζννοια του χριςτθ είτε θ αντίκετθ πλευρά που απεικονίηεται ςτο μάτι ενόσ 
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εξωτερικοφ παρατθρθτι. 
 
 
5. ΤΚΕΤΑΙΑ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
Κάκε ςτολι κα είναι ςιδερωμζνθ και τοποκετθμζνθ μζςα ςε διαφανι πλαςτικι ςακοφλα, ςτθν  οποία εξωτερικά κα 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του κατόχου τθσ. 
 
6. ΕΓΓΤΗΗ 
Ο  Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (06) μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ, ζναντι 
οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ φκοράσ, με υποχρζωςθ  αντικατάςταςθσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Σχολισ Λ/Φ. 
 
7. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 
7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ 
  Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ, κα είναι ςαράντα πζντε (45) 
μζρεσ από τθν επομζνθ τθσ λιψθσ μζτρων των ςτολϊν. 
7.2 Σόποσ παράδοςθσ & Δείγμα 
Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ. Tα Ε.Δ. τθσ Ε.Υ., ςε περίπτωςθ που οι 
υποψιφιοι κελιςουν να τα ελζγξουν, βρίςκονται ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3οσ όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. 
(κατόπιν ςυνεννοιςεωσ). 
 
8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η παραλαβι των παραςχεκζντων υπθρεςιϊν και των παραχκζντων ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια 
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ – παραλαβισ ςυμβάςεων προμθκειϊν και παραλαβισ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, 
αξίασ από 2.500 ζωσ 60.000€ χωρίσ ΦΡΑ του ΥΝΑΝΡ εντόσ δζκα (10) θμερϊν, κατά τθ διαδικαςία τθσ παράδοςθσ 
αυτϊν ςτουσ Δόκιμουσ Λ/Φ. Στο ζργο τθσ επιτροπισ κα ςυνδράμει και θ Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ με τθν 
ςφνταξθ βεβαίωςθσ, τθν οποία κα υποβάλει ςτθν ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ Γϋ και ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά θ τιρθςθ 
ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από πλευράσ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω 
βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν 
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     ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 
Ονοµαςία Τράπεηασ (1)................................  

Κατάςτθµα    ................................. Hµεροµθνία ζκδοςθσ ................. 

(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ Τ.Κ. FAX)                                                  ΕΥΩ ......................................... 
 
Ακινα ...............................(2)....................................... 
 
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Ρροµθκειϊν και 
Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 3

ο
  (3) 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΑΙΘΜΟΣ .........................(4) 
 
Κφριοι, 
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και  τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ …………......ΑΦΜ......(5),  µζχρι το ποςόν των  
...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ 
Σφµβαςθσ µε  αρικµ.  ...................(7),  για  τθν  προμικεια   ..............................(αρικ.προκιρυξθσ............/.........., θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ...............(8).  Από  αυτιν  τθν  εγγφθςθ  κα  απαλλάξουµε  τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ 
παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ. 
2. ∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο 
εγγυόµαςτε. 
3. Το παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ  και  χωρίσ να ερευνθκεί αν 
πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ. 
4. Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9). 
5. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου. 
6. Αποδεχόµαςτε  να  παρατείνουµε  τθν  ιςχφ  τθσ  εγγφθςθσ  φςτερα  από  απλό  ζγγραφο  τθσ  Υπθρεςίασ  ςασ  µε  τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ. 
7. Σθµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό 
ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των 
διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ). 
 
 
∆ιατελοφµε µε τιµι 
 
.....................(10).............................  

 
 
 
Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων : 
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ 
2. Τόποσ - χρονολογία 
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται 
4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ 
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, Α.Φ.Μ.  αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ 
6. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ. 
7. Αρικµόσ τθσ Σφμβαςθσ 
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 
10. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο. 
 

21PROC008615378 2021-05-17
ΑΔΑ: 9ΛΕΨ4653ΠΩ-Ω9Η



 

 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (T.E.Τ.Δ.) 
*άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Αϋ 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
 
 

Μζροσ Ι : Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία : *ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ/ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ+ 
-Kωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ/ Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : * 100015969 ] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 Τ.Κ 185 10 Λιμζνασ 
Ρειραιϊσ+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ : *Αρχικελευςτισ Λ.Σ.ΚΑΛΟΓΕΑΚΗΣ Ν.] 
- Τθλζφωνο : 213 137 4590/4593 
- Ηλ. Ταχυδρομείο : * dipea.c@yna.gov.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει) : [www.hcg.gr][www.ynanp.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικο CPV): 
«Παροχι υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ ςτολϊν προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 170 δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικισ ςειράσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τριάντα επτά χιλιάδων 

Ευρϊ #37.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) [(cpv: 98393000-4)]» 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ : (ΑΔΑΜ : 21REQ008294354) 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ,…} 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει) : ,....- 
 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό 
των εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο 
κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων 
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο 
πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, 
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του 
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V 
κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
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εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……] 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 
υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

 2.δωροδοκίαx,xi· 

 3. απάτθxii· 

 4.τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 5.νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 6.παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα 
ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ 
που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι 
ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 
λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-
ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι  
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οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αςηοκάθαπζη»)

xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα 
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων 
ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι 
ι από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται 
να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ 
υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ 
και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι 
ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά 
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

[] Ναι *+ Πχι 
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πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, 
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ 
εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxiv. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ/ΣΜΗΜΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ 

Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ ςτολϊν 

προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 170 δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικισ ςειράσ 2020-2021,  

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται 
το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  
 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ 
αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά 

µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ 

τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι 
τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xv

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) 
θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 

79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10.  

xxxiii
    Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
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xxxiv

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 
αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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