
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΔΕΚΝ-ΧΟΛΩΝ Ε.Ν. ΚΑΣΑ ISO 9001:2015  

(ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΣΟΤ 2021 ΚΑΙ ΕΣΗΙΕ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΙ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΕΣΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023) 

ΣΕΧΝΙΚΕ  ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Φορζα 
Πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ κα πραγματοποιιςει επικεωριςεισ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν (Δ.ΕΚ.Ν.) και τισ 
Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ε.Ν.), για τθν α) ανανζωςθ του Πιςτοποιθτικοφ περί εφαρμογισ υςτιματοσ 
Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 (cpv: 79132000-8), με 3ετι διάρκεια και ζκδοςθ του 
αντίςτοιχου Πιςτοποιθτικοφ κατά το ζτοσ 2021 και β) τθν ετιςιεσ επικεωριςεισ επιτιρθςθσ του Πιςτοποιθτικοφ 
περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  κατά το ζτθ 2022 και 2023, 
ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα 1: 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Πίνακασ κτιρίων ΔΕΚΝ και Δ..Ε.Ν. για παροχή υπηρεςιών Εξωτερικοφ Φορέα Πιςτοποίηςησ, για την ετήςια 
επιθεώρηςη επαναπιςτοποίηςησ έτουσ 2021,  την 1η ετήςια επιθεώρηςη επιτήρηςησ έτουσ 2022 και την 2η ετήςια 

επιθεώρηςη επιτήρηςησ έτουσ 2023, του υςτήματοσ Διαχείριςησ Ποιότητασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

01 Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν 
Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2, Σ.Κ. 18510 & 2ασ 

Μεραρχίασ 18535 

02 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Αςπροπφργου Παραλία Αςπροπφργου, Σ.Κ. 19300 

03 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίασ Νζα Μθχανιϊνα, Σ.Κ. 57004 

04 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Κριτθσ Βλιτεσ-οφδασ, Χανιά, Σ.Κ. 73100 

05 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νιςων 
Πλατεία Μζιτλαντ, Αργοςτόλι Κεφαλλθνίασ, Σ.Κ. 

28100 

06 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Κφμθσ Παραλία Κφμθσ, Σ.Κ. 34003 

07 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου Βακφ Πρζβεηασ, Σ.Κ. 48100 

08 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Υδρασ Υδρα, Σ.Κ. 18040 

09 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) φρου Ε. Παπαδάμ 1, Σ.Κ. 84100 

10 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Χίου Δθμοκρατίασ 26, Σ.Κ. 82100 

11 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν Οινοφςςεσ Χίου, Σ.Κ. 82101 

12 Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Καλφμνου 
Ενορία Καλαμιϊτιςςασ, Πόκια Καλφμνου, Σ.Κ. 

85200 

13 χολι Πυροςβεςτικϊν Μζςων (.Π.Μ.) Αςπροπφργου Παραλία Αςπροπφργου, Σ.Κ. 19300 

14 χολι Πυροςβεςτικϊν Μζςων (.Π.Μ.) Μακεδονίασ Νζα Μθχανιϊνα, Σ.Κ. 57004 

15 
Κζντρο Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
(Κ.Ε..Ε.Ν.)/Πλοιάρχων-Μθχανικϊν (Π-Μ) Ρζντθ 

Φλζμινγκ 43, Αγ. Ιωάννθσ Ρζντθ, Σ.Κ. 18233 

16 
Κζντρο Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
(Κ.Ε..Ε.Ν.)/Ραδιοθλεκτρονικϊν-Ραδιοεπικοινωνιϊν (ΡΗ-ΡΕ) 

Παραλία Αςπροπφργου, Σ.Κ. 19300 

17 
Κζντρο Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
(Κ.Ε..Ε.Ν.)/Πλοιάρχων-Μθχανικϊν (Π-Μ) Μακεδονίασ 

Νζα Μθχανιϊνα, Σ.Κ. 57004 



 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% και νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ 
Δθμοςίου, ανζρχεται ςτο ποςό των επτά χιλιάδων ευρϊ (7.000,00€) και αφορά ςτθν: 
α) ετιςια επικεϊρθςθ για τθν ανανζωςθ του Πιςτοποιθτικοφ  περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 
τθσ Δ.ΕΚ.Ν. και των χολϊν Ε.Ν. κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 (cpv: 79132000-8), με 3ετι διάρκεια και ζκδοςθ 
του αντίςτοιχου Πιςτοποιθτικοφ κατά το ζτοσ 2021, με εκτιμϊμενθ δαπάνθ 2.500€ . 
β) τθν 1θ ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ του Πιςτοποιθτικοφ περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 
τθσ Δ.ΕΚ.Ν. και των χολϊν Ε.Ν. κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  κατά το ζτοσ 2022, με εκτιμϊμενθ δαπάνθ 2.250€ 
και 

γ) τθν 2θ ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ του Πιςτοποιθτικοφ περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 
τθσ Δ.ΕΚ.Ν. και των χολϊν Ε.Ν. κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  κατά το ζτοσ 2023, με εκτιμϊμενθ δαπάνθ 
2.250€. 

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. 

 

VΙ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Ο Φορζασ Πιςτοποίθςθσ που κα επιλεγεί, κα πρζπει να καλφπτει απαραίτθτα τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

1. Να διακζτει ςε ιςχφ τθ διαπίςτευςθ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 17021-1:2015, για υςτιματα Διαχείριςθσ 
Ποιότθτασ κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015, από το Ε.Τ.Δ (Εκνικό φςτθμα Διαπίςτευςθσ) ι άλλο 
ιςοδφναμο αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ τθσ αλλοδαπισ *μζλοσ των υμφωνιϊν MLA (Multilateral 
Agreements)].  

2. Να είναι διαπιςτευμζνοσ για τον κλάδο με αρικμό 37 «Εκπαίδευςθ» και κατά ςυνζπεια να ζχει 
επικεωρθτζσ ςτον κλάδο αυτό. 

3. Να εγγυθκεί ωσ προσ τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν εχεμφκεια και ςυγκεκριμζνα ότι κακ' όλθ τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, υποχρεοφται να τθρεί εμπιςτευτικζσ και να μθν 
γνωςτοποιεί ςε οποιονδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν εισ γνϊςθ του, 
κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, βάςει του κεςμικοφ και νομικοφ 
πλαιςίου που ιςχφει (π.χ. άρκρο 21 Ν.4412/2016, προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων Ν. 2472/97, όπωσ 
ιςχφουν). Επίςθσ, να εγγυθκεί τθν εχεμφκεια εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που ςχετίηονται με 
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Δ.ΕΚ.Ν. Ο Ανάδοχοσ να δθλϊνει ρθτά και να εγγυάται ότι εφαρμόηει κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κατά τρόπο ϊςτε θ επεξεργαςία των προαναφερόμενων εγγράφων ι 
πλθροφοριϊν, κα πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 και κα διαςφαλίηει τθν προςταςία των 
δικαιωμάτων των υποκειμζνων των δεδομζνων, ςφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία 
Δεδομζνων - ΓΚΠΔ (Άρκρο 28 του ΓΚΠΔ). Η ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 
καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου. Ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, νοοφνται όςα δεν είναι και δεν προβλζπεται να είναι γνωςτά ςτουσ 
τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τθν Δ.ΕΚ.Ν./χολζσ ωσ εμπιςτευτικά. Προςφυγζσ, ευκφνθ 
και κυρϊςεισ, ςφμφωνα με Κεφάλαιο VIII του ΓΚΠΔ (Άρκρα 82,83 ΓΚΠΔ/ 38-39 Ν. 4624/2019). 

 

 

V. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ – ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

Τποχρζωςθ του Φορζα κα είναι να παράςχει το εξισ ζργο: 



1. Να διενεργιςει  ετήςια επιθεώρηςη για την ανανέωςη του Πιςτοποιητικοφ  περί εφαρμογισ 
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 (cpv: 79132000-8), κατά το ζτοσ 2021.  

2. Να χορθγιςει Πιςτοποιητικό *διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν (3) ετϊν+ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. 

3. Να διενεργιςει τθν 1η Ετήςια Επιθεώρηςη Επιτήρηςησ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (.Δ.Π.)  
κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, εντόσ του ζτουσ 2022. 

4. Να διενεργιςει τθν 2η Ετήςια Επιθεώρηςη Επιτήρηςησ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (.Δ.Π.)  
κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, εντόσ του ζτουσ 2023. 

5. Να ςυντάξει και υποβάλλει ςτθ Δ.ΕΚ.Ν. Αναλυτική Ζκθεςη, εντόσ 15 εργάςιμων ημερών από εκάςτη 
ημερομηνία επιθεώρηςησ, ςχετικι με τα αποτελζςματα τθσ Επικεϊρθςθσ του .Δ.Π., με τα ςθμεία που 
απαιτείται βελτίωςθ και τισ ςυνακόλουκεσ ενζργειεσ που πρζπει να αναλθφκοφν. 

 

VΙ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Φορζα Πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ κα πραγματοποιιςει επικεωριςεισ ςτθ 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν (Δ.ΕΚ.Ν.) και ςτισ χολζσ Ε.Ν. για τθν  

α) ετιςια επικεϊρθςθ για τθν ανανζωςθ του Πιςτοποιθτικοφ  περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 
κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 (cpv: 79132000-8), με 3ετι διάρκεια και ζκδοςθ του αντίςτοιχου Πιςτοποιθτικοφ 
αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθν επομζνθ υπογραφισ ςφμβαςθσ έωσ και 31-12-2021.  
β) τθν 1θ ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ του Πιςτοποιθτικοφ περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 
κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  έωσ 31-12-2022. 
γ) τθν 2θ ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ του Πιςτοποιθτικοφ περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 
κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  έωσ 31-12-2023. 

 

VII.ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Ωσ τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται τα κτίρια που περιγράφονται ςτον πίνακα τθσ παραγράφου Ι του παρόντοσ 
τεφχουσ των Σεχνικϊν Απαιτιςεων. 

 

VIΙI. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν επιςπεφδουςα. Η παραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν του Τ.ΝΑ.Ν.Π. με τθν ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου τμθματικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τθσ αρμόδια επιτροπισ Τ.ΝΑ.Ν.Π. το ζργο τθσ 
Επιτροπισ κα ςυνδράμει και θ Τπθρεςία Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τθν ζκδοςθ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ 
για τθν ορκι τιρθςθ των όρων αυτισ, ςυνοδευόμενθ από τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο V του παρόντοσ 
τεφχουσ Σεχνικϊν Απαιτιςεων. 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
1. Η λζξθ “ΠΡΟΦΟΡΑ”, με κεφαλαία γράμματα  
2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ/παραλιπτθ (YNANΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΚΝ)  
3. Ο Σίτλοσ τθσ υπθρεςίασ “Παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ Φορζα Πιςτοποίθςθσ για τθν επικεϊρθςθ του 
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ΔΕΚΝ-ΧΟΛΩΝ Ε.Ν., κατά ISO 9001:2015“. 
4. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 
5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα   
 

Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο καλά ςφραγιςμένο, ο οποίοσ κα φζρει τισ ενδείξεισ που 
αναφζρονται παραπάνω. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν κα γίνονται δεκτζσ. Μζςα ςτο φάκελο τθσ 
Προςφοράσ τοποκετοφνται, επί ποινή αποκλειςμοφ, τρεισ κλειςτοί υποφάκελοι με όλα τα ςχετικά με τθν 



προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα: 

1. ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

1.  Αντίγραφο του Πιςτοποιθτικοφ που ζλαβε ο Φορζασ από το Ε.Τ.Δ. ι άλλο ιςοδφναμο αναγνωριςμζνο φορζα 
διαπίςτευςθσ τθσ αλλοδαπισ *μζλοσ των υμφωνιϊν MLA (Multilateral Agreements)+, ςφμφωνα με το πρότυπο 
διαπίςτευςθσ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015, για το πεδίο διαπίςτευςθσ “υςτιματα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά 
το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2015”, ςε ιςχφ.         

2. Αντίγραφο του Παραρτιματοσ του Πιςτοποιθτικοφ του Ε.Τ.Δ. για τθν διαπιςτευμζνθ δραςτθριότθτα με κωδικό 
ΕΑ 37 «Εκπαίδευςθ». 

Σα ανωτζρω κα πρζπει να προςκομιςκοφν ςε απλά φωτοαντίγραφα, εφόςον ζχει προθγθκεί θ επικφρωςι τουσ 
από δικθγόρο ςτο πρωτότυπο. ε περίπτωςθ αλλοδαπϊν εγγράφων, τα φωτοαντίγραφα πρζπει να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ και να ζχει προθγθκεί θ επικφρωςθ του πρωτοτφπου  από αρμόδια Αρχι ι δικθγόρο.   

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα 
που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται 
ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ και ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ, νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο υπογραφισ. 

 

2. ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι: 

1. Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ, θ οποία κα αναγράφεται αριθμητικώσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι 
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ 
νομοκεςία- μη ςυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ.  
3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τθσ εκατό, ςτο οποίο υπάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν. 
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

           ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

           ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

 

             ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α. % 

 

  

 

 

 
3. ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ       

 
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ΜΟΝΟ του  προμθκευτι ςτον οποίο  

προτείνει να κατακυρωκεί θ προμικεια/παροχι υπθρεςίασ. Οι φάκελοι “ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ” των 

ςυμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι τεχνικζσ και οι οικονομικζσ προςφορζσ απορρίφκθκαν δεν 

αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται από τθν Επιτροπι  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προκειμζνου να επιςτραφοφν 

ςτουσ προμθκευτζσ. 

Ο φάκελοσ ¨ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ¨ περιλαμβάνει επί ποινι απόρριψθσ 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 τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 

4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147). 

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.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν 

Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων 

Εταιριϊν. 

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

καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του 

Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ Ανακζτουςα Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

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

θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ 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). 

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν 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 κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147). 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε 

αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν  θ φπαρξθ ενόσ ι 

περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ 

προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι 

προςφορά και εφόςον τα ¨Λοιπά Δικαιολογθτικά¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ. 

 

 

 


