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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ µε αριθµό 04/2021 

«∆ιενέργειας ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4412/16 για την Σύναψη Σύµβασης µε αντικείµενο την 
Προµήθεια Συστηµάτων ΗΝ Επιτήρησης στο πλαίσιο αντιµετώπισης των 
Μεταναστευτικών ροών, Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας 64.900,61 Ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ)». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 α. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν της 
νοµοθεσίας περί ∆ηµοσίων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

 β. Την µε αριθµό Φ. 095/435/195322/Σ.2950/14 ∆εκ 20/ΓΕΝ/Α2-Ι Εντολή 
∆ιενέργειας Προµήθειας Υλικών. 

 γ. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 7/08 Φεβ 21/ΓΕΝ/∆ΟΥ Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) (Α∆ΑΜ:21REQ008122743). 

 δ. Την µε αριθµό Φ. 071.8/30/181054/Σ.184/28 Ιαν 21/ΓΕΝ/Α2-Ι ∆ιαταγή 
Συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης. 

 

 1. Προκηρύσσουµε τη διεξαγωγή διαπραγµάτευσης µε κάθε ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), 
για την προµήθεια Συστηµάτων ΗΝ Επιτήρησης στο πλαίσιο αντιµετώπισης των 
Μεταναστευτικών ροών, έναντι προϋπολογιζόµενης αξίας 64.900,61 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ). 

 

 2. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της τιµής.  
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 3. Η διαγωνιστική διαδικασία εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρµογής του 
άρθρου 36 του ν.4412/16 και συνεπώς δεν θα διενεργηθεί µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα έρθουν σε επαφή µε την επιτροπή 
διαπραγµατεύσεων για την κατάθεση δικαιολογητικών - προσφορών και την 
έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 2/3/2021 και ώρα 09:00π.µ. 

 

 4. Οι Γενικοί Όροι της παρούσας διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. Οι Ειδικοί Όροι της παρούσας και η Τεχνική 
Προδιαγραφή/Περιγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις των 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα 
(αιτούσα Υπηρεσία) από αυτούς. 

 

 5. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους της 
παρούσας. 

 

 6. Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύµφωνα µε τις προβλέψεις του συνόλου 
της παρούσης (κυρίως σώµα και παραρτήµατα). 

 

 7. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα και τα δικαιώµατα επί 
αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση του περιεχοµένου του τεύχους 
από τους υποψηφίους αναδόχους επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας 
των προσφορών τους, στο πλαίσιο συµµετοχής τους στην υπόψη διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 

 8. Η πλαισίωση της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης µε δύο (2) συµπληρωτικά 
µέλη εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, 
εκτελείται µετά από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής στον Επιχειρησιακό Φορέα. 

 

 9. H συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του 
ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα 
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα. 

 

 10. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του. 

 

 11. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας και η 
κατακύρωση τους τελούν υπό την έγκριση του Αποφαινόµενου Οργάνου (Έχων 
την Οικονοµική Εξουσία), µετά από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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 12. Χειριστής: Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ, Επιτελής Ε2-ΙΙ, 
Τηλ.:210-6551691, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: gen_e2ii@navy.mil.gr 

 
         Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ 
              ∆ιευθυντής Ε’ Κλάδου 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαµπος Κουλαξίζης ΠΝ 
Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Αναθέτουσα Αρχή και Συµβατικό Αντικείµενο. 
«Β» Γενικοί Όροι ∆ιαδικασίας. 
«Γ» Ειδικοί Όροι ∆ιαδικασίας. 
«∆» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών. 
«Ε» Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές. 
«ΣΤ» Σχέδιο Σύµβασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες προς Ενέργεια 

-Αντιπλοίαρχος (Μ) Ι. ∆ιαµαντόπουλος ΠΝ (ΚΣΑΝ), Πρόεδρος Επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης 

-Πλωτάρχης (Ε) Σ. Προγουλάκης ΠΝ (ΓΕΝ/Α2-Ι), µέλος Επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης 

-Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ∆. Τσέκος ΠΝ (ΚΣΑΝ), µέλος Επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης 

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
(Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες προς Πληροφορία 

-ΓΕΝ/ΕΓΥ 

-ΓΕΝ/∆ΚΑ 

-ΓΕΝ/∆ΚΕ 

-ΓΕΝ/Α2 

-ΓΕΝ/Ε2 

-ΚΣΑΝ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ 
Φ.604/24/281624/Σ.289 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : 

Επωνυµία Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / ∆ιεύθυνση Ε2 / 
Τµήµα ΙΙ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Μεσογείων 229, Χολαργός 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 15561 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 301 

Τηλέφωνο (0030) 2106551691 

Φαξ (0030) 2106551731 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  gen_e2ii@navy.mil.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.hellenicnavy.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.hellenicnavy.gr 

Επιχειρησιακός Φορέας (αιτούσα την σύµβαση 
Υπηρεσία) 

ΓΕΝ/Α2-Ι (210-6557182) 

 

  1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

  1.3 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα 
της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εθνική Άµυνα. 

  1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας 

   α. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα µέσω της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). 
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   β. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή 
διαπραγµατεύσεων σε έντυπη και ψηφιακή µορφή (οπτικός δίσκος-CD ή DVD). 

 

 2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

 2.1 Είδος διαδικασίας: Η σύµβαση θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/16 ως προς την οποία 
διάταξη το άρθρο 96 του ν. 4368/16 (όπως ισχύει), ως σχετικό (β), µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε 
βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή). Για την εν λόγω προµήθεια δεν απαιτείται 
η σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 14 
του ν.4332/15, άρθρο 96 του ν.4368/16, άρθρο 32 του ν.4412/16, και άρθρο 122 
του ν.4636/19). 

  2.1.2 Η επιλογή της εν λόγω διαδικασίας αφορά σε κατεπείγουσα ανάγκη µη 
οφειλόµενη στο Πολεµικό Ναυτικό και στο πλαίσιο συνδροµής του στην 
αντιµετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών - µεταναστευτικών 
ροών και της συνακόλουθης επιδείνωσης της προσφυγικής – µεταναστευτικής 
κρίσης στους τοµείς αρµοδιότητάς του, ως παράγραφος 1 του άρθρου 57 του ν. 
4686/20 (όπως ισχύει). 

 2.2 Έργο Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης: 

  α. Η γνωµοδότηση προς το οικείο αποφαινόµενο όργανο για την εκτέλεση 
της υπόψη προµήθειας, µε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης µε 
τους υποψήφιους αναδόχους που θα συµµετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. 
  β. Η συλλογή και κατόπιν η αξιολόγηση, µετά από έλεγχο, των απαραίτητων 
∆ικαιολογητικών προερχόµενων από τους υποψήφιους αναδόχους καθώς και των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών Κατακύρωσης, κατά το στάδιο της επίτευξης 
συµφωνίας. 
  γ. Η επιλογή του οικονοµικού φορέα, µε βάσει το κριτήριο ανάθεσης. 
  δ. Η διαπραγµάτευση των τιµών και η συµφωνία οριστικής οικονοµικής 
προσφοράς από τον ανάδοχο, η οποία θα είναι κοινώς αποδεκτή. 
  ε. Η διαπραγµάτευση και η κατάρτιση κοινώς αποδεκτού σχεδίου σύµβασης 
και η υποβολή του στην Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2). 
  στ. Επισηµαίνεται ότι η διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων περιλαµβάνει, 
χωρίς να περιορίζεται, τα ακόλουθα: 
   (1) Προσδιορισµός, ανάλυση και αποδοχή των υλικών, που 
περιγράφονται στην παρούσα. 
   (2) Τιµές Προµήθειας. 
   (3) Χρονοδιάγραµµα τυχόν τµηµατικών παραδόσεων και πληρωµών του 
συµβατικού αντικειµένου. 
   (4) Τόπο και χρόνο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συµβατικού 
αντικειµένου. 

   (5) Επεξήγηση των ειδικών όρων προµήθειας (αν απαιτείται). 

 2.3 Χρηµατοδότηση της σύµβασης  
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Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο Ειδικός Φορέας: 
1011.701.0000000 / Αριθµός Λογαριασµού Εξόδου (ΑΛΕ): 3120989001 / 
Οικονοµικού έτους: 2021, ως σχετικό (γ). 

 

 3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού συµβατικού 
αντικειµένου  

 3.1 Συµβατικό Αντικείµενο 

Το Συµβατικό Αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας είναι η προµήθεια των 
ειδών/υλικών του κατωτέρω πίνακα που κατατάσσονται στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV). 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΜ Ποσότητα 

Εκτιµώµενη Αξία 
ανά Μονάδα 
Μέτρησης 

(σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική Εκτιµώµενη 
Αξία  

(σε ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένων 

κρατήσεων, χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύστηµα CCTV 
1. Σταθερή κάµερα Τµχ 27 278,40 7.516,80 

2. 4ΤΒ Σκληρός δίσκος Τµχ 6 166,40 998,40 

3. Βάσεις σταθερών καµερών Τµχ 27 29,47 795,69 

4. Καταγραφικό NVR Τµχ 1 1.059,20 1.059,20 

5. Κινητή κάµερα τύπο ΡΤΖ Τµχ 4 560,00 2.240,00 

6. Βάση κινητής κάµερας Τµχ 4 22,40 89,60 

7. Dell Inspiron 3670 MT Τµχ 1 1.289,60 1.289,60 

8. Dell Inspiron 3670 MT Τµχ 2 1.465,60 2.931,20 

9. Χειριστήριο ∆ικτυακό Τµχ 1 268,80 268,80 

10. Samsung monitors 50” Τµχ 2 804,80 1.609,60 

11. Βάση τοίχου Samsung Τµχ 2 16,00 32,00 

12. Dell Monitor Τµχ 4 259,20 1.036,80 

13. Switch 24port 2 SFP port Τµχ 1 297,00 297,00 

14. Software Τµχ 1 700,00 700,00 

15. 
Παραµετροποίηση 
συστήµατος 

Τµχ 1 500,00 500,00 

Σύστηµα Συναγερµού - Beams 
1. Σετ ΤΡ8 Τµχ 1 257,66 257,66 

2. 
LED PROX1 GRAFICA 
Πληκτρολόγιο 

Τµχ 1 166,40 166,40 

3. 
SPEED 8 PLUS  Επέκταση 
για όλους πίνακες 
τεχνολογίας RSC 

Τµχ 1 114,05 114,05 

4. 
TP OUT6OC 8-28 Επέκταση 
βυσµατική 6 εξόδων ανοιχτού 
συλλέκτη 

Τµχ 1 24,90 24,90 

5. 
Καλώδιο ανά µέτρο 
2Χ1+2Χ(2Χ0,50) TW G4 

Τµχ 200 1,30 260,00 

6. 
ΤΑ 16/2 Μετασχηµατιστή για 
BEAMTOWER & TP8-64 
BUS & TP 16-256  

Τµχ 5 29,57 147,85 
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7. 
Βάση για BEAMTOWER 
(BESTAFFA) 

Τµχ 5 126,72 633,60 

8. 
Θερµαντικά για 
BEAMTOWER 
(RISCALDATORE) 

Τµχ 5 38,02 190,10 

9. 
Ζεύγος BEAMTOWER 4 
δεσµών, 1,37m ύψος  

Τµχ 2 2.090,89 4.181,78 

10. 
∆έκτης BEAMTOWER 4 
δεσµών, 1,37m ύψος 

Τµχ 1 1.070,08 1.070,08 

11. 
Παραµετροποίηση 
συστήµατος 

Τµχ 1 500,00 500,00 

Υποδοµές 
1. Ερµάρια Τµχ 9 2.000,00 18.000,00 

2. 

Rack επιτοίχιο 15U 
(περιλαµβάνει: πολύµπριζο 8 
ανεξάρτητες ασφάλειες 
προστασίας, 1 τµχ οπτικό 
κατανεµητή πλήρη, 1 τµχ 
patch panel, 3 τµχ wire 
manager)  

Τµχ 1 395,00 395,00 

3. Καλώδιο UTP CAT 6 µέτρα 2790 2,10 5.859,00 

4. Καλώδιο F.O.S.M  µέτρα 2200 3,00 6.600,00 

5. Μεταλλικοί Βραχίονες Τµχ 31 20,50 635,50 

6. Καλώδιο NYM 3X1,5 µέτρα 1000 4,50 4.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 64.900,61 

Κωδικός είδους (CPV): 35125300-2 

Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts): ∆/ΒΟΤ (Βοτανικός-Αθήνα) (EL303) 

Χρόνος παράδοσης: Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της 
Σύµβασης 

Κρατήσεις υπέρ τρίτων: 6,27868 % 

Φόρος εισοδήµατος1: Κατά την πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα 
παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4%. 

Αναλυτική περιγραφή του συµβατικού αντικειµένου δίνεται στα Παραρτήµατα «Γ» 
και «Ε» της παρούσας. 

Τα προς προµήθεια υλικά, θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές ανάγκες των 
Εγκαταστάσεων του ΠΝ που διατίθενται στο πλαίσιο αντιµετώπισης των 
µεταναστευτικών ροών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4686/20. 

 3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συµµετέχουν στη σύµβαση 

  -ΓΕΝ/Ε2 

 3.3 Υποδιαίρεση σε τµήµατα 

Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. Προσφορές υποβάλλονται για 
το σύνολο της ποσότητας. 

                                                      
1
  Βλ. παράγραφος 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 
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 3.4 Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.900,61 € χωρίς 
ΦΠΑ. 

 3.5 ∆ικαίωµα Προαίρεσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της 
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν. 4412/16. 

 3.6 ∆ιάρκεια σύµβασης  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή αυτής. 

 3.7 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς, βάσει της τιµής. 

 3.8 Η τιµή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ. 

 3.9 Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο Παράρτηµα 
«Ε» της παρούσας. 

 3.10 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως ορίζεται στο 
Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές). 

 3.11 Η ισχύς των προσφορών θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) µηνών 
από την εποµένη της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της 
προσφοράς, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16. 

 

 4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, 
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τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων?»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

− του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π., 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

− του ν.δ. 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 
251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις 
θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
143), 

− του ν.δ. 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών», 

− της µε αρ. 1191/14-03-2017 (Β΄ 969) Υπουργικής Απόφασης «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.4412/16 (Α΄ 147).», 

− της µε αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β’ 2300/03-12-2007) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/02-09-2008) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-2012 (ΦΕΚ Β 2130/12), 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου 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. 
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 5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

 5.1 Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών – προσφορών σε έντυπη και 
ψηφιακή µορφή (οπτικός δίσκος-CD ή DVD) µέχρι την 2/3/2021 και ώρα 09:00π.µ. 
στην Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων. Η αποσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών – προσφορών και η έναρξη των διαπραγµατεύσεων θα 
διενεργηθεί την 2/3/2021 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Συσκέψεων του 6ου 
ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου ΓΕΝ ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαπραγµατεύσεως 
που συγκροτήθηκε µε το σχετικό (δ).  

 5.2 Η διαδικασία δεν θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.). 

 5.3 Για την έκδοση άδειας εισόδου στο ΓΕΝ οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
έρχονται σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή και θα υποβάλλουν σχετικό 
αίτηµα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: gen_e2ii@navy.mil.gr 
αναφέροντας τα στοιχεία του προσωπικού τους και τους αριθµούς ταυτότητας 
αυτών το αργότερο µέχρι την 11.00 της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ως ανωτέρω 
παράγραφο 5.1).  

 5.4 Όσοι εκ των υποψηφίων αναδόχων επιλέξουν την ταχυδροµική αποστολή 
των προσφορών, θα πρέπει µε αποκλειστική ευθύνη των ίδιων να µεριµνήσουν 
ώστε οι φάκελοι των προσφορών τους να παραδοθούν στην επιτροπή 
διαπραγµάτευσης το αργότερο µία (1) ώρα πριν την λήξης της προθεσµίας 
κατάθεσης προσφορών (ως ανωτέρω παράγραφο 5.1) 

 

 6 ∆ηµοσιότητα 

 6.1 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

  6.1.1 Το πλήρες κείµενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

  6.1.2 Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoi.html, µε µέριµνα 
ΓΕΝ/∆Ε∆ΗΣ.  

  6.1.3 Περίληψη της παρούσας θα διαβιβασθεί στην Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία κοινοποίηση στα µέλη της. 

 

 7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης: Οι οικονοµικοί φορείς 
δεσµεύονται ότι: 

  α. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, 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 
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εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους2  

  β. δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον επιλεγούν 

  γ. λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

                  Επιτελής Ε2-ΙΙ 

                                                      
2
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ 
Φ.604/24/281624/Σ.289 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

  1.1 Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τη διαδικασία, προβλέπονται από τις 
διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώµα της 
παρούσας. 

  1.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έχουν: 

   α. Φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά. 

   β. Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

   γ. Ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προσωρινών συµπράξεων, των οποίων τα µέλη έχουν τις ευθύνες ως αυτές 
ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/16 (Α’147//08-08-16). 

  1.3 Αναφορικά µε τις ενώσεις οικονοµικών φορέων, ειδικότερα 
επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν από αυτές να 
λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς, εκτός εάν 
αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

  1.4 Τα εν λόγω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

   α. Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   β. Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

   γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) στην περίπτωση που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 καθώς και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων που κυρώθηκε µε τον ν.2513/97 (Α’139//27-
06-97). 

   δ. Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω υποπαράγραφο 
1.4(γ) και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ3 

                                                      
3
Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 
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  2.1 Οι Προσφορές κατατίθενται ως κατωτέρω: 

   α. Ένας (1) φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» και 

   β. Ένας (1) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

  2.2 Όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται 
στο σύνολό τους σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως 
ακριβή αντίγραφα) στην επιτροπή διαπραγµάτευσης.  

  2.3 Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 
εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 
αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 
επικυρώνονται). Σε ότι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα 
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του ν.4250/14. 

  2.4 ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

  2.5 Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της. 

  2.6 Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 
απόρριψη της προσφοράς 

 

 3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ4 

  3.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι 
(διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια 
καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.4412/16): 

   α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), ως αυτό προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 
ν.4412/16. 

   β. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο 
αποστρατείας τους. 

   γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός εγγραφής 
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται 
της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).5 

   δ. Την εγγύηση συµµετοχής6, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4412/16 
και εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς όρους της παρούσας (Παράρτηµα 
«Γ»). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο). 

                                                      
4
Άρθρο 93 του ν.4412/16 
5
 Άρθρο 130 του ν.4412/16. 
6
 Εφόσον προβλέπεται από την παρούσα. 
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  3.2 Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 
διαδικασία: 

   α. Η αναθέτουσα αρχή: 

    (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 
πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΕΕΕΣ για 
την συγκεκριµένη προµήθεια. 

    (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει 
εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

    (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 
αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους 
Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

    (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο 
.pdf), τα διαβιβάζει στον υποψήφιο οικονοµικό φορέα, κατόπιν επικοινωνίας µε 
την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ, τηλ; 210-6551691, email: 
gen_e2ii@navy.mil.gr). 

   β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

    (1) Πρέπει να αποθηκεύσει το ΕΕΕΣ στον Η/Υ του και να µεταβεί 
στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή, 
πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 
αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που παρέλαβε από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

    (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι 
δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

    (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη 
µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος 
εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί 
να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη 
λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει 
οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο 
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από 
κάθε φυλλοµετρητή. 

    (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν 
το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

    (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml όσο 
και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. 

   γ. Η Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση 
του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 
(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr). 

  3.3 Το ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
ν.4412/16, αφορά ιδίως: 
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   α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

   β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, 
µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και 
στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον 
∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε τις σχετικές 
κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι 
αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 

  3.4 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στις προσφορές 
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. Επίσης, όταν ο 
οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ περιέχει τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 

 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ7 

  4.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µε την παρούσα, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των 
απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισµού, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα του προσφερόµενου συµβατικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τα 
αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω Παραρτήµατα. 

  4.2 Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. 

  4.3 Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται σε 
έντυπη µορφή. 

  4.4 Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς επί ποινή 
απόρριψης: 

   α. δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. 

   β. θα δηλώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης / παράδοσης του συµβατικού 
αντικειµένου (και τυχόν τµηµατικές παραδόσεις/παραδοτέα) και ο τόπος/φορέας 
προορισµού. 

                                                      
7
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   γ. οι προσφέροντες θα δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της8 (για προµήθεια ειδών/υλικών). 

   δ. όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, 
σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, θα δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 
υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και 
ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπός 
της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης. 

   ε. θα συµπεριλαµβάνεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος για την 
αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους 
(Παράρτηµα «Γ»), εφόσον η υπόψη διαδικασία αφορά σε προµήθεια 
ειδών/υλικών. 

 

 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»9 

  5.1 Μέσα στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της 
προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση. 
Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το συµβατικό αντικείµενο πρέπει να 
προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι 
διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο του 
παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική 
προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις οποίες θα γίνει η διαπραγµάτευση. 

  5.2 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων 
των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. 
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
µικρότερο του πέντε. 

  5.3 Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
(βλ. Παράρτηµα «Γ»), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, για παράδοση του συµβατικού αντικειµένου στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα, ενώ δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο 
ΦΠΑ.  

  5.4 Η τιµή που θα συµφωνηθεί θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι την 
ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της προσφοράς είναι 

                                                      
8
 Άρθρο 94 του ν. 4412/16 
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δεσµευτικές για τον ανάδοχο, σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 
δεν αναπροσαρµόζονται. 

  5.5 Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και 
δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της προσφοράς, 
τον χρόνο παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου, τον επιθυµητό τρόπο 
πληρωµής και το επιθυµητό ποσοστό προκαταβολής (ως αντίστοιχο άρθρο του 
παρόντος Παραρτήµατος). 

  5.6 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

   α. δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  

   β. η τιµή προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης. 

 

 6. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ10 

  6.1 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

  6.2 Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 
όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 
της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση 
της εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 
υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά 
την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

  6.3 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 διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή 
δεν δεσµεύεται για την τήρησή της. 

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

  6.5 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π∆ 
28/2015. 

 

 7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ11 

                                                      
10
Άρθρο 21 του ν.4412/16 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Β - 7 

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / διευκρίνιση 
/ αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 79 και 102 
του ν.4412/16. 

 

 9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ12 

  9.1 Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης θα υποβληθούν κατά τη φάση της 
διαπραγµάτευσης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή λόγων 
αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση του 
ΕΕΕΣ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν µόνο από τον οικονοµικό 
φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των προσφορών. 

  9.2 Απαιτείται η προσκόµιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί 
στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήµατος. 

  9.3 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο µέσο). 

  9.4 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος 
είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 
παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 
αυτούς. 

  9.5 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 τον ν.1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά 
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 

 10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ13 

  10.1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

  10.2 Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του ν.4412/16, καθώς και 

                                                                                                                                                              
11Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16 

12
Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16 

13
Άρθρα 26 και 91 του ν.4412/16 
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ως µη κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.4412/16. 

 

 11. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ14 

Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 104 του ν.4412/16. 

 

 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ15 

  12.1 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 
υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 
σύµβασης, λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο. Η χρονοσήµανση του µηνύµατος 
κοινοποίησης αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τεκµαίρεται η 
πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου εγγράφου και αυτή από 
την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 

  12.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά 
της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

  12.3 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

   α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή 
σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016 και 

   β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται. 

  12.4 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού σε συγκεκριµένη προθεσµία. 

  12.5 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

                                                      
14
Άρθρο 104 του ν.4412/16 

15
Άρθρο 105 του ν.4412/16 
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προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ16 

  13.1 Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 
206-221 του ν.4412/16. 

  13.2 Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού 
Φορέα. 

  13.3 Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει 
απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ, µε κοινοποίηση τον Επιχειρησιακό Φορέα και την 
Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

  13.4 Η ΓΕΝ/∆ΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και 
διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει τον φορέα πληρωµής για 
την εξόφληση του αναδόχου. 

  13.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του 
ν.4412/16. 

 

 14. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ17 

  14.1 Η οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, θα γίνει από 
την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την 
παρούσα πρόσκληση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 
οικείες διατάξεις. 

  14.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 
υλοποιείται µε συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση 
έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την 
έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

  14.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί παρουσία 
του αναδόχου ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυµεί. 

 

 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ18 

  15.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε Ευρώ (€). 

  15.2 Εγγύηση Συµµετοχής: Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το άρθρο 
3 του παρόντος παραρτήµατος (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής) κι εφόσον 
προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα 

                                                      
16
Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 

17
Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 

18
Άρθρο 72 του ν.4412/16 
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«Γ»). 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. 

  15.3 Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής: 

   α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 

   β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται 
µε βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 
καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

   γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / 
υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

  15.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή 
του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται 
ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της 
συµφωνίας-πλαίσιο. (µόνο σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο). 

  15.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης: 

   α. Για την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα 
καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της 
σύµβασης. 

   β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) µήνες 
µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της σύµβασης ή της εκτελεστικής 
σύµβασης (αν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο). 

   γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. 

  15.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 

 16. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ19 

  16.1 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε µέριµνα του 
επιχειρησιακού φορέα, µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό της αναδόχου 
εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) 
(για εταιρείες εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για 
εταιρείες εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής από ΜΤΝ ή ΤΕΣ στο όνοµα του 
αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου 

                                                      
19
Άρθρο 200 του ν.4412/16 
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οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου και 
του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών. 

  16.2 Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο 
µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

   α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

   β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή 
ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος 
υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 1209/17-09-
2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

  16.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 
παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας 
ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

  16.4 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω 
τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 
συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

  16.5 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο 
πάνω προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4152/13. 

  16.6 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 

  16.7 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν στον 
Επιχειρησιακό Φορέα είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

   α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 (αν πρόκειται για προµήθεια υλικών/ειδών) 
ή το άρθρο 219 (αν πρόκειται για εκτέλεση εργασιών/παροχή υπηρεσιών) του 
ν.4412/16. 

   β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (µόνο 
για προµήθεια υλικών/ειδών). 

   γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

   δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
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   ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 
διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο 
και την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

  16.8 Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται 
δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

  16.9 Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

 

 17. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ20 

  17.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και 
να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 
του ν.4412/16. 

  17.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας 
βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16. 

 

 18. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ21 

  18.1 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του 
ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

   (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά 
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.  

  18.2 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του ν.4412/2016. 

                                                      
20
Άρθρα 203-221 του ν.4412/16 

21
Άρθρα 345-374 του ν.4412/16 και Π∆ 39/2017 
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 19. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ22 

  19.1 Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται µε µέριµνα του 
Επιχειρησιακού Φορέα από την επιτροπή του ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς 
προµήθεια υλικά και υπηρεσίες. 

  19.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

 20. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ23 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

 23. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ24 

  23.1 Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, 
µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται. 

  23.2 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. 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 

  23.3 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. 

  23.4 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
άρθρο 131 του ν.4412/16. 

 

 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                      
22
Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 

23
Άρθρο 129 του ν.4412/16  

24
Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16 
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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. 4412/16 και κατόπιν γνωµοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

 

 25. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ25 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη 
λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο 
κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους. 

 

 26. ΓΛΩΣΣΑ26 

  26.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

  26.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

  26.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε τον 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. 

  26.4 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. 

  26.5 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- 
µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

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

 

 27. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

  27.1 Η παρούσα και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή θα 
διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω 
στους όρους της παρούσας ή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

                                                      
25
Άρθρα 53 και 70 του ν.4412/16 

26
Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16 
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  27.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι κείµενες 
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

  27.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει 
να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

  27.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

  27.5 Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται 
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παρούσα. 

  27.6 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και 
υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

  27.7 Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση 
σε τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

  27.8 Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 
Υπηρεσίας. 

  27.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

 Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

                Επιτελής Ε2-ΙΙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας Περιεχοµένου Φακέλων Προσφοράς. 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ Φ.604/24/281624/Σ.289 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 
ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σηµειώνεται ότι ΕΕΕΣ υποβάλλουν και οι τρίτοι φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας και το οποίο είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο από τον εκδότη τους. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε 
εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία 
από το χρόνο αποστρατείας τους. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ2 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος «Β» και τα αναγραφόµενα στο 
παράρτηµα «Γ» 

2. ∆ήλωση Επιχειρηµατικής Μονάδας και Τόπου Εγκατάστασης της όπου θα παραχθεί το προσφερόµενο 
προϊόν (για προµήθειες ειδών/υλικών) 

3. Χρόνος Παράδοσης / Ολοκλήρωσης Συµβατικού Αντικειµένου 

4. Τόπος Παράδοσης Συµβατικού Αντικειµένου 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύµφωνα µε τους Ειδικούς 
Όρους της παρούσας (Παράρτηµα «Γ»). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ3 

                                                      
1
 Αναλυτικά ως παράγραφος 3 του Παραρτήµατος «Β» 
2
 Αναλυτικά ως παράγραφος 4 του Παραρτήµατος «Β» 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

 Β - 1 - 1 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 5 του παραρτήµατος «Β». 

2. Απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό τη µορφή ∆ήλωσης:  

α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

β. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής (βλ. Παράρτηµα «Β») 

γ. Επιθυµητό ποσοστό χορήγησης προκαταβολής 

δ. ΑΦΜ / ∆ΟΥ υπαγωγής 

ε. Τραπεζικό Ίδρυµα / ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ4 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

(i)Οι Έλληνες Πολίτες  

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολής του, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα για 
κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την υποβολή του όπου πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. 

5. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής των πράξεων 
επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή 
του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού 
φορέα, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. 

                                                                                                                                                                 
3
 Αναλυτικά ως παράγραφος 5 του Παραρτήµατος «Β» 
4
Αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήµατος «Β» 
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2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής η διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 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. 

5. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής των πράξεων 
επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

(iii) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία και για τις 
Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγράφου 9.5 του παραρτήµατος «Β») και ειδικότερα: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του 
ν.4412/16.  

2. Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) δικαιολογητικά, ως 
αναγράφονται ανωτέρω. 

 

Παρατηρήσεις: 

(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα δικαιολογητικά 
απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην επιτροπή 
αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 

(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 
µορφή, πρέπει να είναι: 

 (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 
του ν.4250/14. 
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(ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν 
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες  
και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. 

 (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 
πρωτίστως από δικηγόρο. 

 (iv). 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 σε αρµόδια αρχή 
(πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), 
συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 (v). Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του 
νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής 
(πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 (vi). 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. 

 (vii). 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. 

(3) Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς να λάβουν υπόψη τις αναλυτικές 
οδηγίες υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Β». 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

           Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ 
Φ.604/24/281624/Σ.289 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα προς προµήθεια υλικά, θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές ανάγκες των 
Εγκαταστάσεων του ΠΝ που διατίθενται στο πλαίσιο αντιµετώπισης των 
µεταναστευτικών ροών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4686/20 (ΦΕΚ Α' 96/21 
Μαϊ 20) «Βελτίωση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των 
νόµων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες 
διατάξεις». 

 

 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Τα υλικά να είναι καινούργια, αµεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και να 
συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Συµµόρφωσης και Προέλευσης 
Υλικών (Certificate of Conformity, Certificate of Origin). Η ηµεροµηνία κατασκευής 
των υλικών να είναι τους τελευταίους 12 µήνες, το οποίο να βεβαιώνεται µε την 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην τεχνική προσφορά. Επιπλέον να µην έχει 
σταµατήσει η κατασκευή του υλικού ή να µην τελεί υπό κατάργηση, το οποίο να 
βεβαιώνεται µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην τεχνική προσφορά. 

 

 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  3.1 Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήµατος «Ε» της 
παρούσας. Η τεχνική προδιαγραφή, λόγω του αντικειµένου της σύµβασης, δύναται 
να περιέχει µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου 
κατασκευής που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που παρέχονται από έναν ή 
περισσότερους συγκεκριµένο/νους οικονοµικό/ους φορέα/εις ή/και εµπορικού 
σήµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή 
παραγωγής, πλην όµως δεν αποσκοπούν να ευνοούνται ή να αποκλείονται 
ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία δύναται να γίνεται, 
κατ’ εξαίρεση σε όση έκταση όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς 
προσδιορισµένη και κατανοητή η περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης 

  3.2 Οι προσφέροντες θα δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά την 
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της1. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                      
1
 Άρθρο 94 του ν. 4412/16 
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  3.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, 
σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους θα δηλώνουν την 
επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν 
και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 
η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσηµος 
αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή 
µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 

 

 4. ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο DDP (Incoterms 2010) στο 
∆/ΒΟΤ (Βοτανικός-Αθήνα). 

 

 5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο το 
αργότερο εντός τεσσάρων (04) µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσης. Ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου µπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 
αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

  5.2 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

  5.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια, τον φορέα προορισµού και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε (τµηµατική) παράδοση του 
συµβατικού αντικειµένου στην αποθήκη του φορέα προορισµού, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στον Επιχειρησιακό Φορέα αποδεικτικό, θεωρηµένο 
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 
παράδοσης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της 
οποίας παραδόθηκε. 

 

 6. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ισχύουν οι προβλέψεις της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήµατος «Ε» της 
παρούσας και σύµφωνα µε το άρθρο 214 του ν. 4412/2016. 
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 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

  7.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή 
που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

  7.2 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων που τυχόν απαιτηθούν θα 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

  7.3 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η 
προσκόµιση των ακόλουθων: 
  α. Certificate of Conformity. 

 β. Certificate of Origin. 
  γ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists). 
  δ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.  
  ε. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας, ότι τα προσφερόµενα 
είδη πληρούν την προδιαγραφή της Υπηρεσίας, ως Παράρτηµα «Ε» της 
παρούσης. 

  7.4 Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους 
συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε 
παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 
του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
(πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) υποβάλλονται στον Επιχειρησιακό Φορέα 
(ΓΕΝ/Α2) και κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2) και στους 
αναδόχους. 

  7.5 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της 
συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια 
επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε 
τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 
8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι 
υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να 
ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

  7.6 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
παράδοση τους στον φορέα προορισµού.  

 

 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  8.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της 
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 
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αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, 
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

  8.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

  8.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 9. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

  9.1 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές 
Προδιαγραφές). 

  9.2 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται 
για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το 
χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση 
και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 

  9.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, 
προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

  9.4 Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της 
εγγυηµένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να 
προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

 

 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

  10.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος 
καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 
73 και 74 του ν.4412/16, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη 
σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  

  10.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις 
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επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη 
σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

  10.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, 
µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου 
αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 
είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 11. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τα άρθρα 210 έως 212 του ν.4412/16. 

 

 12. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ  

∆εν προβλέπεται για την παρούσα διαδικασία. 

 

 13. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Η απαιτούµενη, για την ανάθεση της σύµβασης πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 
80.476,76 ευρώ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ και θα διατεθεί από 
πιστώσεις του ΑΛΕ: 3120302001 αρµοδιότητος: ΓΕΝ/Ε1 οικονοµικού έτους: 2021. 

 

 14. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Η προµήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 

  α. ΜΤΝ            : 4% 

  β. ΕΛΟΑΝ           : 2% 

  γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)       : 0,12% 

  δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ) : 0,024% 

  ε. ΑΕΠΠ           : 0,06% 

  στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)      : 0,0018% 

  ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

  η. ΕΑΑ∆ΗΣΥ          : 0,07% 

  θ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)     : 0,0021% 

  ι. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00042% 

  Σύνολο:            : 6,27868% 
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και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας, 
σύµφωνα µε τον ν. 4172/13. 

 

 15. ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

∆εν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για µέρος του συµβατικού αντικειµένου. 

 

 16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα παρακάτω 
κριτήρια: 

  α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι 
εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 
ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

  β. Να είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης του, 
προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση. 

  γ. Αναφορικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα να προσκοµίσουν 
πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2015, από το οποίο να προκύπτει συνάφεια της 
δραστηριότητάς τους µε τα υπό προµήθεια είδη. Στις περιπτώσεις που δηλώνεται 
από τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς διαφορετικός κατασκευαστής υπάρχει 
η υποχρέωση προσκόµισης αντίστοιχης πιστοποίησης αυτού. 

 

 17. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για αυξοµείωση των ποσοτήτων σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16. 

 

 18. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Για την παρούσα σύµβαση απαιτείται «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης», 
ποσού ίσο µε ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύµβασης και 
ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, η 
οποία θα κατατεθεί από τον οικονοµικό φορέα (ανάδοχο) στον οποίο θα 
κατακυρωθεί η σύµβαση, κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

 19. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

  19.1 Η χώρα µας ως µέλος του ΝΑΤΟ υποχρεούται να συµµετέχει στο 
Σύστηµα Κωδικοποίησης Υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ CodificationSystem-NCS), το 
οποίο µεταξύ άλλων αφορά στην απόδοση ενός µοναδικού αριθµού Ονοµαστικού 
(NATOStockNumber-NSN) σε κάθε υλικό που προµηθεύονται οι Ένοπλες 
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∆υνάµεις.2 Κατόπιν αυτού, απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προµήθεια 
ειδών/υλικών που δεν είναι ήδη κωδικοποιηµένα. 

  19.2 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς, για όσα από τα 
προσφερόµενα είδη/υλικά δεν είναι κωδικοποιηµένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να 
αποδεχθούν γραπτώς µε την υποβολή του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς τους 
την ακόλουθη Ρήτρα Κωδικοποίησης και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, 
και 4438 που αφορούν στην κωδικοποίηση υλικών. 

«ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

   1.  Σ’ αυτή τη Ρήτρα: 

    α. «Αρχή Κωδικοποίησης» σηµαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης 
(NCB) ή εξουσιοδοτηµένη ∆ιεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα 
σχεδιασµού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συµβόλαιο. 
Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα µε καθεστώς Tier 2  
sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα µε καθεστώς Tier 
2  sponsorship , η «Αρχή κωδικοποίησης» θα είναι το Εθνικό Κέντρο 
Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτηµένη ∆ιεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας 
όπου εδρεύει η «Αρχή Προµηθειών». 

    β. «Αρχή Προµηθειών» σηµαίνει την υπηρεσία προµηθειών µιας χώρας 
του ΝΑΤΟ ή µια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ. 

    γ. «Τεχνικά ∆εδοµένα» σηµαίνει τα µηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, τις 
προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκµηρίωση που απαιτείται για την πλήρη 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προµηθειών για την 
υποστήριξη του εξοπλισµού που καλύπτεται από το συµβόλαιο. 

    δ. «Ισοδύναµος συµβατικός όρος» σηµαίνει µια συµφωνηµένη συµβατική 
κατάσταση µε βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει τεχνικά 
δεδοµένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

   2 Τεχνικά δεδοµένα (συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων, προδιαγραφών, 
καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά 
χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται µε σκοπό την αναγνώριση / 
κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού σύµφωνα µε το κατά ΝΑΤΟ Σύστηµα 
Κωδικοποίησης (NCS). 

   3. Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των 
προκαθοριζόµενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδοµένα για όλα τα 
υλικά που περιέχονται στο συµβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να 
παρέχονται είτε σε µορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και 
όπου αυτό είναι διαθέσιµο, µέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής 
Κωδικοποίησης σε δεδοµένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις. 

   4. Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδοµένα ή θα µεριµνήσει για την 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά µέσω διαδικτύου, από τους υποσυµβαλλόµενους ή 
τους προµηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης µέσα στο 
χρονοδιάγραµµα που προδιαγράφεται στο συµβόλαιο. 

   5 Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδοµένων σε αρχική φάση, ο 
ανάδοχος θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που 
                                                      
2
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περιέχονται στο συµβόλαιο και η οποία προκύπτει από συµφωνηµένες 
τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής 
που λαµβάνει χώρα κατά την διάρκεια ζωής του συµβολαίου. 

   6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή 
έναν ισοδύναµο όρο σε κάθε υποσυµβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των 
τεχνικών δεδοµένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδοµένων 
γίνεται από υποσυµβαλλόµενο ή προµηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
λεπτοµέρειες για τους αριθµούς των υποσυµβολαίων ώστε να µπορέσει να έλθει σε 
επαφή η Αρχή  Κωδικοποίησης µε τον υποσυµβαλλόµενο ή τον προµηθευτή απ’ 
ευθείας για τα δεδοµένα. 

   7. Στην περίπτωση ενός υποσυµβολαίου µε ένα κατασκευαστή σε µία εκτός 
ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων τεχνικών 
δεδοµένων από τον υποσυµβαλλόµενο/ προµηθευτή και την παροχή τους στην 
Αρχή Προµηθειών. 

   8. Τα τεχνικά δεδοµένα για την Κωδικοποίηση πρέπει  να περιλαµβάνουν 
το όνοµα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασµού, τον αριθµό 
σχεδίου ή partnumber(s) του υλικού(ων), αριθµούς συσχέτισης 
προτύπων/προδιαγραφών και ονοµασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν 
έχουν παρασχεθεί στον προτεινόµενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται 
στην αρχική φάση έτσι ώστε οι συµβαλλόµενοι να µην παραπλανηθούν. 

   9. Εάν ο συµβαλλόµενος ή προµηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει 
τεχνικά δεδοµένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που 
περιέχονται σ’ αυτό το συµβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να 
επισηµάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. 
∆ε χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν 
ήδη υποβληθεί. 

   10. Ο συµβαλλόµενος, υποσυµβαλλόµενος ή προµηθευτής πρέπει να 
έρχεται σε επαφή µε την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε 
πληροφορία αφορά στο σύστηµα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ. 

  19.3 Η µη αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς κι ως εκ τούτου οι συµµετέχοντες οικονοµκοί φορείς δεσµεύονται 
να εξασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό 
προµήθεια ειδών/υλικών θα διαθέσουν τα απαιτούµενα για την κωδικοποίηση των 
υλικών στοιχεία. 

  19.4 Οι υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων στους οποίους θα ανατεθεί η 
σύµβαση θέµατος και του Πολεµικού Ναυτικού, που απορρέουν από την αποδοχή 
της Ρήτρας Κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως: 

   α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισµού, οι 
ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς είναι υποχρεωµένοι να απευθυνθούν στην αρµόδια 
Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), δηλαδή το ΚΕΦΝ/∆ιεύθυνση 
Μελετών και Μηχανογράφησης/Τµήµα Κωδικοποίησης Υλικών τηλ: 210-5531453, 
προκειµένου να ενηµερωθούν για την διαδικασία απονοµής κωδικών 
κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγµατικούς κατασκευαστές-
υποκατασκευαστές των υπό προµήθεια υλικών. 

   β. Πριν την υπογραφή της σύµβασης (ή συµφωνίας πλαίσιο) θέµατος, οι 
ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να παραδώσουν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
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κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (οπτικός δίσκος CD και µορφή 
αρχείου txt ή Εxcel), στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για τα υπό 
προµήθεια είδη/υλικά: 

    (1) Ο σχετικός αριθµός (Ρ/Ν) του πραγµατικού κατασκευαστή. 

    (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 

    (3) Η πλήρης ονοµασία των ειδών/υλικών στην Ελληνική και στην 
Αγγλική γλώσσα. 

    (4) Ο Κωδικός Ονοµαστικού (NSN) εφόσον τα είδη/υλικά είναι ήδη 
κωδικοποιηµένα αλλά δεν περιγράφονται σχετικά στην παρούσα. 

   γ. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης/συµφωνίας 
πλαίσιο, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να απευθυνθούν στην αρµόδια ΑΥΚΥ, 
προκειµένου να τους δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που 
απαιτούνται να παραδώσουν για την κωδικοποίηση των υλικών. 

   δ. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην αρµόδια ΑΥΚΥ τα 
ανωτέρω απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση 
όχι µετέπειτα από την παρέλευση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υπό 
προµήθεια ειδών/υλικών. 

  19.5 Για τα είδη/υλικά της σύµβασης που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, οι 
οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται: 

   α. Να προσκοµίσουν στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνουν τον 
NSN που έχει αποδοθεί. 

   β. Να προσκοµίσουν στην αρµόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά στοιχεία του 
υλικού τους ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης 
και πλήρους αναγνώρισης των ειδών/υλικών. 

  19.6 Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υπό προµήθεια ειδών/υλικών 
θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε συνέπεια η εγγυοδοσία καλής 
εκτέλεσης (5%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις των αναδόχων ως προς την 
κωδικοποίηση των υλικών. 

 

 20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς 
λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 
(Α’ 114//28-5-73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ε∆, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

       Επιτελής Ε2-ΙΙ 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

∆ - 1 

 

       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ 
Φ.604/24/281624/Σ.289 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος �����������. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ���������������������������..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................�������������.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................�������������.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

                                                      
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 
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για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....�.    ηµέρες7 από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης8) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                      
5
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 
σχετική σύµβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

8  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 

χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ����������.. 

Κατάστηµα                ����������. 

(∆/νση οδός –αριθµός TKfax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ������ 

        ΕΥΡΩ. ������������ 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ���    ΕΥΡΩ   ���.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
������(και ολογράφως)�������.���.. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
���������������..∆\νση������������������
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ����.ΕΥΡΩ της µε αριθ����..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια ������������.της (αριθ. ∆ιακ/ξης�..) 
προς κάλυψη αναγκών του ����., πλέον τόκων κατ εφαρµογή του άρθρου 72 
του ν. 4412/16. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 
καµιά ισχύ. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

       Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΥΠΟΣ: BULLET 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 4.0 ΜΡ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗ: Η.264 Η.265 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: 1/3’’ PROGRESSIVE CMOS 

ΦΑΚΟΣ: 2.7~ 13.5 MM MOTORZOOM 

ΜΟΙΡΕΣ ΦΑΚΟΥ: 106~31 

IR LED ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 50Μ 

ΣΩΜΑ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ: IP 67 

TRUE WDR: 120 DB 

AUDIO IN / OUT: 1/1 

ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΗ: ΙΚ 10 

ALARM IN / OUT: 2/1 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ: DC12V POE (802.3AF) 

MICRO SD ΚΑΡΤΑ: 128 GB 

STREAM: 2 

Σταθερών               
(µη περιστρεφόµενων) 
καµερών 

VIDEO ANALYTICS: TRIPWIRE INTRUSION ABANDONED 
/ MISSING FACE DETECTION 

ΤΥΠΟΣ: PTZ 

ΣΕΙΡΑ: PRO SERIES 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 2.0 ΜΡ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗ: Η.264 H.264+H.265 Η.265+ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: 1/ 2.8.’’ PROGRESSIVE STARVIS CMOS 

IR LED ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 150Μ 

ΣΩΜΑ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ: IP 66 

TRUE WDR: 120 DB 

STARLIGHT: ΝΑΙ 

AUDIO IN / OUT: 1/1 

ALARM IN / OUT: 2/1 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ: ΑC24V POE+ (802.3AΤ) 

MICRO SD ΚΑΡΤΑ: 128 GB 

Περιστρεφόµενων 
καµερών 

STREAM: 3 
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VIDEO ANALYTICS: TRIPWIRE INTRUSION ABANDONED 
/ MISSING FACE DETECTION 

IVS AUTO TRACKING: ΝΑΙ 

PTZ ΟΠΤΙΚΟ ΖΟΟΜ: 25Χ 

ΡΤΖ ΦΑΚΟΣ: 4.8~120 

ΡΤΖ ΜΟΙΡΕΣ: 59.2~2.4 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: 32 

RECORD BANDWIDTH (MAX): 384 MBPS 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ: 12.0 ΜΡ 

ΡΟΕ ΘΥΡΕΣ: ΝΟΝ ΡΟΕ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗ: Η.264 Η.265 

ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ: 1 HDMI 1 VGA 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ: 1 HDMI 

AUDIO IN / OUT: 1/1 

ALARM IN / OUT : 16/8 

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ: 8 SATA 
X 8 TB + 64 TB 

ΘΥΡΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ: 2 RJ-45 PORT (1000 MBPS) 

E-SATA : NAI 

RAID: 0/1/5/6/10 

∆ικτυακού 
Καταγραφικού 

VIDEO ANALYTICS: TRIPWIRE INTRUSION ABANDONED 
/ MISSING FACE DETECTION 

 

               
        Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Ευσταθίου ΠΝ  
           ∆ιευθυντής Κλάδου A 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ 
Φ.604/24/281624/Σ.289 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Στην Αθήνα σήµερα τη(ν) ..����/�../2021, οι υπογράφοντες: 

   -από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ 
��������� ����������., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την 
ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν Α∆ Φ. 
604/24/����./Σ��./���/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (Α∆ΑΜ:������������) 
κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και  

   - από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία ������., (Αριθµός 
ΕΜΠΑ:�������)33που εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την 
����������.. και µε αριθµό ταυτότητας �����, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από �����. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι: 

  α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Α2 

  β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

  γ. Φορέας Χρηµατοδότησης / Πιστώσεων: ΓΕΝ/Ε1 

  δ. Φορέας Πληρωµής: ∆ΤΠΝ (µε µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα) 

  ε. Φορέας Παρακολούθησης: Με µέριµνα ΓΕΝ/Α2 

   στ. Φορέας Παράδοσης: ∆/ΒΟΤ 

 

 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  3.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυτόν µε τη 
παρούσα, την Προµήθεια ��.������.., σύµφωνα µε την Πρόσκληση 
04/2021/ΓΕΝ/Ε2 και την κατακυρωτική απόφαση µε αριθµό Α∆ Φ. 
604/24/�Σ��./���/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (Α∆ΑΜ:������������)����.. 

  3.2 Η οριστική προσφερόµενη τιµή καθορίζεται ως ακολούθως: 

                                                      
33
 Εφόσον έχει δηλωθεί στην προσφορά 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΜ Ποσότητα 

Εκτιµώµενη Αξία 
ανά Μονάδα 
Μέτρησης 

(σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική Εκτιµώµενη 
Αξία  

(σε ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένων 

κρατήσεων, χωρίς 
ΦΠΑ) 

1.      

2.      

3.      

4.      

ΣΥΝΟΛΟ:  

 

  3.3 Η διάρκεια της Σύµβασης λήγει την ��/�/��. 

 

 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

  4.1 Το συνολικό συµβατικό τίµηµα (οροφή) της παρούσας ανέρχεται σε 
�����.. Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ. 

  4.2 Το συνολικό τίµηµα: 

   4.2.1 Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ – ΑΕΠΠ κατά 
ν.4412/2016. 

   4.2.2 ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 

   4.2.3 Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 4% κατά ν.4172/13. 

   4.2.4 Συµπεριλαµβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους. 

   4.2.5 Παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 
παρούσας. 

 

 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

  5.1 Τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω 
νόµιµες κρατήσεις: 

   α. ΜΤΝ            : 4% 

   β. ΕΛΟΑΝ           : 2% 

   γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)       : 0,12% 

   δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)  : 0,024% 

   ε. ΑΕΠΠ            : 0,06% 

   στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 

   ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

   η. ΕΑΑ∆ΗΣΥ           : 0,07% 

   θ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)     : 0,0021% 
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   ι. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ)  : 0,00042% 

   Σύνολο:            :6,27868% 

  5.2 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4%. 

 

 6. ΦΟΡΟΙ 

  6.1 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, 
κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
επιπλέον του συµβατικού τιµήµατος. 

  6.2 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / 
προέλευσης της Προµηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί 
δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

 

 7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ / ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  7.1 Οι απαιτούµενες πιστώσεις θα διατεθούν: 

   7.1.1 Από τον Ειδικό Φορέα: 1011.701.0000000 

   7.1.2 Εις βάρος ΑΛΕ: 3120989001 

   7.1.3 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα 

   7.1.4 Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος ή 
Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής στο όνοµα της αναδόχου εταιρείας. 

 

 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

  8.1 Το (τµηµατικό) συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι 
καταβλητέο, τριάντα (30) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των 
παραστατικών καθ’ εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο Επιχειρησιακό 
Φορέα, τα οποία κατατίθενται σε αυτόν µε µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

  8.2 Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ µέσω του Φορέα Πληρωµής 
(καθορισµός του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από την οικονοµική προσφορά 
της εταιρείας και βάση των αναγραφοµένων στο Παράρτηµα «Β» της Πρόσκλησης 
04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ). 

  8.3 Με µέριµνα του Αναδόχου καθορίσθηκαν τα ακόλουθα: 

   α. Πλήρη Στοιχεία Προµηθεύτριας (Επωνυµία): ���...�������. 

   β. Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού: ������..................................... 

   γ. ∆ιεύθυνση Έδρας:.................................................................................... 

   δ. ΑΦΜ και αρµόδια ∆ΟΥ Αναδόχου: ���������������� 

   ε. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού: 

    (1) Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος: �����..��.......................... 

    (2) IBAN/ABAROUTINE: :........................................................................ 
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  8.4 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος: ∆ιενεργείται από τον αρµόδιο για 
την πληρωµή φορέα και αποδίδεται µε µέριµνα του στην αρµόδια ∆ΟΥ. 

  8.5 Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εµπρόθεσµα τα παραστατικά 
πληρωµής, τότε η πληρωµή µετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το 
συµβατικό τίµηµα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωµής. 

 

 9. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  9.1 Για την πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος απαιτείται να 
υποβληθούν στον Επιχειρησιακό Φορέα τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά: 

Α/Α Παραστατικά Πληρωµής 
Με µέριµνα 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Με µέριµνα 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

1 Πρωτότυπο Τιµολόγιο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Χ  

2 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
(Ποιοτικής και Ποσοτικής) από την αρµόδια 
επιτροπή 

 Χ 

3 
Αποδεικτικό εισαγωγής του συµβατικού 
αντικειµένου στην αποθήκη του φορέα 
προορισµού 

 Χ 

4 

Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που θα 
ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα 
παραρτήµατα της Πρόσκλησης 
04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

Χ Χ 

  9.2 Παραστατικά που δεν είναι σύµφωνα µε της όρους της παρούσας, δεν 
παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από τον Επιχειρησιακό Φορέα στον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ως µη αποδεκτά. 

  9.3 Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονοµικό έτος 
πληρωµής, να φέρουν την ένδειξη (αριθµός) της παρούσας και να είναι σύννοµα 
θεωρηµένα. 

 

 10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Εφόσον απαιτείται, µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα πληρωµής, µε 
µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ διαβιβάζεται / κατατίθεται:  

  α. Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 

  β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ. 

 

 11. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 





 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

ΣΤ - 5 

 

Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο «DDP» (Incoterms 2010) στη 
∆/ΒΟΤ (Βοτανικός, Αθήνα) µε µέσα, προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του αναδόχου 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Πρόσκληση 04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

 12. ΧΡΟΝΟΣ /ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

  12.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί άπαξ εντός τεσσάρων (4) 
µηνών, από την ενεργοποίηση της σύµβασης 

  12.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται υπό τις 
προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16. 

  12.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση επιβάλλονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 207 του ν.4412/16.  

  12.4 H παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και 
τα παραρτήµατα «Γ» και «Ε» της Πρόσκλησης 04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

  12.5 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η 
παράδοση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από τους Ειδικούς Όρους και 
την Τεχνική Προδιαγραφή της Πρόσκλησης 04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

 13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

  13.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτηµα «Ε» της 
Πρόσκλησης 04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

  13.2 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε την εγκεκριµένη 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

 14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Με την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών πέραν του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης. 

 

 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

  15.1 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να 
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

  15.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται µε τα σχετικά σχόλια / απόψεις του 
στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή 
εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήµατος. 
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 16. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16. 

 

 17. ∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ 

  17.1 Οι δασµοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προµηθεύτρια για το 
συµβατικό αντικείµενο. 

  17.2 Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εµπρόθεσµα εντός του 
χρόνου ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από 
τον Ανάδοχο. 

 

 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

  18.1 Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του 
µε αριθµό 04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ∆ιαγωνισµού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω 
∆ιαγωνισµό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω 
προµήθειας (όπως ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες 
των Ε.∆., σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16). 

  18.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους. 

  18.3 Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον 
υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα. 

  18.4 Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων. 

  18.5 Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν 
καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 

 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  19.1 Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε αυτό. 

  19.2 Η Σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο 
µερών της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα 
από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας). 

  19.3 Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται 
τροποποίηση της Σύµβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που 
προκαλείται βλάβη στα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του ΑΓΟΡΑΣΤΗ). 

 

 20. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  20.1 Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να 
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται 
σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 
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  20.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν 
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός 
όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

  20.3 Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η 
αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 

 

 21. ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση 
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16. 

 

 22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ - ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

  22.1 Ο Επιχειρησιακός Φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως 
στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης ανάθεσης, της αποδοχής του 
κόστους αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης µε την παράλληλη 
γνωστοποίηση των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) (ή αντίστοιχης Απόφασης ∆ιάθεσης Πίστωσης). Κατόπιν, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στον Ανάδοχο για τη 
σύναψη (εκτελεστικών) συµβάσεων. 

  22.2 Το κόστος του υπό προµήθεια συµβατικού αντικειµένου σε καµία 
περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολική συµβατική οροφή.  

  22.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα στην Πρόσκληση 
04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

 23. ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει µε την 
συµµετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία της µε αριθµό 04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
Πρόσκλησης αναφορικά µε την Κωδικοποίηση των υπό προµήθεια ειδών/υλικών. 

 

 24. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

  24.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τον 
ν.4412/16 και από το τεύχος της µε αριθµό 04/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Πρόσκλησης. 

  24.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16. 
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 25. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  25.1 Ενεργοποίηση Σύµβασης: Με την υπογραφή της παρούσας και από τα 
δύο µέρη. 

  25.2 Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα. 

  25.3 Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα. 

  25.4 Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική 
γλώσσα. 

  25.5 Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, 
ηµερολογιακά, υπογραφής. 

  25.6 Οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου άρχονται την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης/υπογραφής της παρούσας. 

 

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

   

 

 

 

 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

            Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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