
      
  

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
 Τηλεφ. 2106551691 
 

 
Πίνακας Αποδεκτών 

Φ. 602.2/35/282756 
ΚΟΙΝ:  Σ. 1049 

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη Σύναψη 
Συµφωνίας Πλαίσιο δύο (2) Ετών και προϋπολογισθέντος κόστους τριών 
εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00€) (όποιο από τα δύο 
επέλθει πρώτο) απαλλασσοµένων ΦΠΑ – ΕΦΚ, για την προµήθεια καυσίµων για 
κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός 22565 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝ/Ε2 

Επιχειρησιακός Φορέας ΓΕΝ/∆1 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό 

ΑΕΠ/ΚΕΦΝ 
Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Είδος διαγωνισµού 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός προς 
Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
 

Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης Χαµηλότερη Τιµή 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού 

www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Τόπος Παράδοσης 
Ως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα 

«Γ»  

Προϋπολογισµός 

Τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(3.500.000,00€) άνευ ΦΠΑ και 

συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων 
(6,2476%)  

Χρηµατοδότηση  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

Π/Υ ΓΕΝ 

Αντικείµενο διαγωνισµού 
Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο διάρκειας δύο 
(2) ετών για την προµήθεια καυσίµων για 

κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο 

Κωδικός CPV 09134100-8 

∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο ∆ύο (2) Έτη 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών 

16 Μαίου 2016, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών 

23 Μαΐου 2016, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών 

27 Μαΐου  2016, ώρα 9:00 πµ 



- 2 - 

 

 

 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

30 Μαρτίου 2016 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
31 Μαρτίου 2016 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟ 
31 Μαρτίου 2016 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

31 Μαρτίου 2016 

Έχοντας υπόψη: 
α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/1970 «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). 
β. Το ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚΑ’45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ. Το ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα  και 
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 
145 /Α/95) « Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις». 
δ. Το ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 131) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
ε. Το ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες 
∆ιατάξεις». 
στ. Τον ν.3886/10 (ΦΕΚ/ 173/Α/10) «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 
160/Α/14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, Οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
ζ. Το ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
η. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
(∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως ισχύουν. 
θ. Το ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
(ΦΕΚ 52 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ι. Το ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες ∆ιατάξεις». 
ια. Το ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157 
‘’Εγγυήσεις’’ (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-14). 
ιβ. Το ν.4320/2015  «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
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Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 “Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών Συµβάσεων” (ΦΕΚ Α΄ 29/19-03-15). 
ιγ. Το Π.∆. 118 / 07 (Φ.Ε.Κ. 150 /Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
ιδ. Το Π.∆  60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005». 
ιε. Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194//22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 
ιστ. Το Π.∆. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003) « Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων  πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 
ιζ. Το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των Μετόχων Ελληνικών 
Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 
ιη. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών». 
ιθ. Την υπ’ αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’ 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 1753/2-9-08) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12). 
κ. Την υπ΄ αριθµ.Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας, ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου µε θέµα «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ Β' 3400). 
κα. Το έγγραφο µε στοιχεία Αρ. Πρωτ.2/96667/0026/09-03-2012 του 
Υπουργείου Οικονοµικών για την µη υποχρέωση έκδοσης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης κατά την σύνταξη διακηρύξεων προς σύναψη συµφωνιών πλαίσιο. 
κβ. Την υπ΄ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 
2677), µε την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
κγ. Η από 3-12-15 υπ. Αρ. 78/2016 Γνωµοδότηση της ΚΓΕΠ.  
κδ. ΕΠ Φ. 614.01/1/270827/Σ.127/29 Φεβ 15/ΓΕΝ/∆1-ΙΙΙ (Εντολή ∆ιενέργειας 
Προµήθειας). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη Σύναψη Συµφωνίας 
Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών και προϋπολογιζόµενου κόστους τριών εκατοµµυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00€) απαλλασσοµένου ΦΠΑ συµφώνως 
ν.2859/00 (ΦΕΚ Α’ 248) και συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων (όποιο από τα δύο 
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επέλθει πρώτο), για την προµήθεια καυσίµων για κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη 
Νήσο Κύπρο. Η τιµή των παρεχόµενων καυσίµων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ 
χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

2. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 
αποστολής 

για 
δηµοσίευση 

στην 
Εφηµερίδα 
της Ε.Ε. 

Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης  

στον 
Ηµερήσιο 
Tύπο 

Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης  
στο ΦΕΚ 

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ 

ΟΧΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΟΧΙ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ  

 
 

 30-03-2016 

µέχρι 
 

  31-03-2016 

µέχρι 
 

31-3-2016 

3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
κανονική προθεσµία πενήντα δυο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δηµοσιευτεί στο 
τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, σε 
δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες, καθώς και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr και να τοιχοκολληθεί η παρούσα µε 
φροντίδα της ΑΕΠ έξω από τα Γραφεία της. 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 
     31-3 -2016    23-05-2016 

 Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού καθορίζεται: 

  α.  Η       27-5 -2016 (ηµεροµηνία) 
  β. Ηµέρα Παρασκευή (ηµέρα) 
  γ. Ώρα 9:00 π.µ. (ώρα) 

5. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η   23-05-2016 
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ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 
του ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ». 

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο 
διαφορετικό από την διαδικασία της παρ. 5 του παρόντος και µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται 
αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, ήτοι στις 27-05-2016, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 9:00 όπως αναλυτικά περιγράφεται στα άρθρο 16 του 
Παραρτήµατος «Β» (Γενικοί Όροι ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού). 

8. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις για την διετή διάρκεια της 
Συµφωνίας Πλαίσιο θα ανέλθουν στις 3.500.000,00€ (άνευ ΦΠΑ και 
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων). Οι πιστώσεις θα 
διατεθούν από κονδύλια ΚΑΕ 1511 τακτικού προϋπολογισµού ΓΕΝ, αρµοδιότητας 
ΓΕΝ/∆1. 

9. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 α. Έλληνες Πολίτες 
 β. Αλλοδαποί 
 γ. Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
 δ. Ενώσεις Προµηθευτών και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά (εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π∆ 
118/2007). 
 ε. Συνεταιρισµοί 

 Τα ως άνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών 
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων στο 
πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών 
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, Π∆ 60/07). 

 Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «Β». Η συµµετοχή των ανωτέρω στο 
διαγωνισµό µπορεί να γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω 
εµπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. 
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10. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ στον διαδικτυακό τόπο 
www.promitheus.gov.gr σύµφωνα µε την διαδικασία της παρ.3.2 του άρθρου 3 της 
Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

 α. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την 
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

  (1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

  (2) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού 
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 

  (3) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

   (α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 

   (β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 
IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 β. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

11. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
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ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

12. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική 
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 
συµµετεχόντων το διαγωνισµό. 

13. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και  του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει 
κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα 
σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή 
αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της 
σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί να 
συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 
ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα 
έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της 
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους 
προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 
15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται εντός των 
προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και µόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό 
τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους προµηθευτές. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 
προθεσµιών και κατά παρέκκλιση της ανωτέρω καθοριζόµενης διαδικασίας δεν 
εξετάζονται. 

15. Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο 
µικρότερο των έξι (6) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, δεν δηµιουργούν καµία υποχρέωση στην Υπηρεσία για την παροχή 
διευκρινήσεων και εξετάζονται µόνον εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει 
στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου. 
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16. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

17. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 
 α. Θα δηµοσιευτεί : 
  (1) Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 
  (2) Σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες. Το κόστος 
∆ηµοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
  (3) Στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
  (4) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr  

 β. Θα αποσταλεί για κοινοποίηση στα Επιµελητήρια µέσω της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων. 

18. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο  βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 
ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gov.gr και στη 
διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

19. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω 
παραρτήµατα και προσθήκες αυτών που επισυνάπτονται στην παρούσα και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 α. «Στοιχεία των προς προµήθεια Υπηρεσιών»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 β. «Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 γ. «Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
 δ. «Τεχνική Προδιαγραφή»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» 
 ε. «Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 
         στ. «Σχέδιο Συµφωνίας Πλαίσιο»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 
           ζ. «Σχέδιο Σύµβασης»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» 

20. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα δικαιώµατα 
επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της ∆ιακήρυξης από τους 
υποψηφίους Προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας των 
προσφορών τους. 

21. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη 
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

22. Η συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και πλαισίωση ΑΕΠ µε δύο 
συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, εκτελείται όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, ή µε µέριµνα 
της ∆ιενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας (ΑΕΠ). 

23. H συµµετοχή στο διαγωνισµό 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 και τα παραρτήµατά της 
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24. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4129/13, µετά την έκδοση της 
κατακυρωτικής απόφασης και πριν από τη σύναψη της σύµβασης διενεργείται 
υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας αυτής από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που τυχόν συνάπτεται είναι 
άκυρη. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε ενδεικτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο 
αρµόδιο Κλιµάκιο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3060/02, µετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου και εφ’ όσον αυτός αποβεί θετικός, η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί 
µετά την άπρακτη συµπλήρωση προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην Υπηρεσία, στη διάρκεια της οποίας µπορεί 
να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιµακίου από όποιον έχει 
έννοµο συµφέρον. 

25. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (∆Ι∆Η∆Ε-
IV) ως προς την νοµιµότητά του. 

26. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν υπό 
την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από εισήγηση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

27. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλείται για την ευρεία κοινοποίηση στα µέλη της. 

 
                  
               Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 

       
    Υποναύαρχος ∆. Χέλµης ΠΝ 

Ακριβές Αντίγραφο                                                          Υπαρχηγός ΓΕΝ 
                     
  
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β΄ Βαθµού Α. Κυριάκου 
                    ∆ιευθύντρια ∆Γ/ΓΕΝ 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
«Β» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Γ» ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«∆» ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦH 
«Ε» ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
«ΣΤ» ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
«Ζ» ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
- ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3 αντίγραφα) 
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, Ακαδηµίας 6, 10671 Αθήνα. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
∆∆ΜΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: Ε2, ∆1, ∆ΚΕ, ∆Κ∆, ∆ΟΥ/ΟΕΠΝ 
ΑΓ 
 
 



Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2 - ΙΙ 
 28 Μαρ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.602.2/35/282756/Σ.1049                 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη 
Νήσο Κύπρο  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΕΙ∆ΟΥΣ 09134100-8 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Τεχνική Προδιαγραφή ως Παράρτηµα «∆» Παρούσης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Κατ’ ελάχιστον 3.500 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΤ 

Φορέας Προορισµού Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα «Γ» παρούσης 

Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη 3.500.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ)   

Βαρύνει Π/Υ 
 
Φορέα Π/Υ 

Λειτουργικό Προϋπολογισµό ΓΕΝ ετών 2016-2017-2018 
ΚΑΕ 1511 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ Ως Παράρτηµα «Γ» παρούσης 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ως Παράρτηµα «Γ» παρούσης 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 28 Μαρ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.602.2/35/282756/Σ.1049       

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού – Γενικοί Όροι 

Η Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα «∆». 

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Π.∆. 118/07, ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (www.gge.gr-Γεν./∆νση Κρατικών Προµηθειών-Νοµοθετικό Πλαίσιο). 
 
Όλοι οι περιεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για 
τους προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια προσφορά και 
την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 α. Έλληνες Πολίτες 
 β. Αλλοδαποί 
 γ. Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
 δ. Ενώσεις Προµηθευτών και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά (εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π∆ 
118/2007). 
 ε. Συνεταιρισµοί 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε  ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών (∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 
και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07. 
 

2.  Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
             α. Ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική προσφορά».  
             β. Ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 

3.  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική 

προσφορά» 
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∆ιευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 

εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν 

τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις 

Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησης 

των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του ν. 4250/2014.   

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο 
περιλαµβάνονται : 
 
 α. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
  Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε 
µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.(. 118/2007, το ν. 
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
(∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω: : 
  (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4250/14, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και 
στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 
προσφέροντες : 
   (α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για 
κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 
άρθρου 6 του Π.∆.118/07, ήτοι: 
                 1/ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ  L 351 της 29.1.1998 σελ. 1). 
                2/ ∆ωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26

ης
 Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ. 2) 
               3/ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
               4/  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της  οδηγίας  91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 10

ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (ΕΕ  L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, ΕΕ L 334 της 28.12.2001, σελ 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το 
Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005(Α 305). 
               5/ Αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής της δραστηριότητας. 
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  (2) Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν : 
   (α). Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, 
Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
   (β). Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
   (γ). Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι 
νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
   (δ). Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

 
  (3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 
 
   (α) ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας και του Αγορανοµικού Κώδικα 
σχετικά µε την άσκηση των καθηκόντων τους.   

  (β) ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην 
περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 
καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και επίσης ότι δεν 
έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών 
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 (γ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους, ως περίπτωση (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07. 

  (δ)  Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, 
ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το 
οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς), ως  
περίπτωση (4) του εδ. α της παρ.2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν 
ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας 
εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της 
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χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή 
των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό 
επάγγελµά τους , προκειµένου για φυσικά πρόσωπα . 

 
 (ε)  ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες 

καταστάσεις  στην περ. 2 του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, δηλ. 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
 (στ)  Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, 
και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

 
 (ζ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται µε τη διακήρυξη, 
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8α

 
του Π∆ 118/07 για τον προσφέροντα 

ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος κατά περίπτωση (παρ. 3 
άρθρου 8α Π∆ 118/2007). 

 
(η) Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, η 

επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή 
άλλων νοµίµων υποχρεώσεών τους έναντι φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα.  

 
(θ) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης του διαγωνισµού, της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
(ι) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην 

προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 
 
(ια) Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους 

για οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ιδίως επί της 
αναβολής/µαταίωσης ή της ακύρωσης του διαγωνισµού. 

 
(ιβ) Η προσφορά τους καλύπτει το σύνολο της προµήθειας 

/ εργολαβίας. 
(ιγ) Τα προσφερόµενα είδη / υπηρεσίες είναι σύµφωνα µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
(ιδ) Σε περίπτωση συµµετοχής ναυτικής εταιρίας του 

ν.959/1979(ΦΕΚ Α΄ 192/21-24.08.1979) «Περί της Ναυτικής Εταιρίας» όπως 
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 2987/2002 (ΦΕΚ 27/Α΄/21-02-2002), 
να βεβαιώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών ή σε 
ισοδύναµο µητρώο αλλοδαπών κρατών σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών-
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φυσικών προσώπων και σε περίπτωση έλλειψης µητρώου στο κράτος της έδρας 
της εταιρείας να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής. 

 
(ιε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα 

δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένο το 
σύνολο του προσωπικού που  απασχολεί ο υποψήφιος εργολάβος καθώς και τα 
αρµόδια Υποκαταστήµατα των ασφαλιστικών φορέων όπου ανήκουν, 
προκειµένου τους κοινοποιηθεί η σχετική κατακύρωση. 

 
(ιστ) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από 

διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 

 
(ιζ) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η 

επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή 
άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

 
 (ιη) Η επιχείρηση του δεν απασχολεί ή εκµεταλλεύεται 

ανηλίκους κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
Εργασίας. 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Η 

υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

  (4) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. 
γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε 
αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
 
  (5) Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού 
ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση 
Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

   (α) Για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ, 
ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, απαιτούνται ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας, 
κωδικοποιηµένο και αρµοδίως θεωρηµένο ισχύον καταστατικό, βεβαίωση της 
αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησής του και πρακτικό απόφασης ∆Σ περί εγκρίσεως συµµετοχής της 
εταιρείας στον διαγωνισµό και εξουσιοδότησης συγκεκριµένου προσώπου για 
κατάθεση της προσφοράς.  
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   (β) Για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε µορφή 
προσωπικής ΟΕ ή ΕΕ, απαιτούνται επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 
τροποποιήσεων αυτού και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας, 
καθώς και πιστοποιητικό περί  µεταβολών της εταιρείας από αρµόδια Αρχή. 

   (γ) Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, ανάλογα µε τη 
µορφή τους, απαιτούνται τα αντίστοιχα µε τα διαλαµβανόµενα στα στοιχεία (α) και 
(β) του εδαφίου (5) της παρούσας υποπαραγράφου νοµιµοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία 
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών, το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται για τους 
ηµεδαπούς παραπάνω. Στην περίπτωση κατά την οποία η χώρα προέλευσης δεν 
εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία θα προκύπτει 
ότι: 

    1/ ∆εν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 

    2/ Ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό 
όρο. 
  (6) Συνεταιρισµοί: Κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα των 
προηγούµενων υποπαραγράφων (2α και 2β) δικαιολογητικά. Ειδικά οι 
απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο του ∆Σ.    

  (7)  Κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

   (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Η δε εγγύηση 
συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

   (β) ∆ήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, ψηφιακά 
υπογεγραµµένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το 
αντικείµενο εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον 
αναπληρώνει. 

   (γ) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 
Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα/πιστοποιητικά ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς κατάθεσή τους. Στην 
ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν για το συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Εάν δε στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 
ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικαθίσταται µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην 
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οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις 
πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

   (δ) Κοινή προσφορά ένωσης προµηθευτών ή 
κοινοπραξίας, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που 
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στη δε προσφορά πρέπει 
απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε 
µέλους της ένωσης προµηθευτών ή της κοινοπραξίας. Με την υποβολή της 
προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο 
και σε περίπτωση κατακύρωσης/ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο 
(ακόµα και ανωτέρα βία) µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους 
ίδιους όρους. Εφ’ όσον η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν και την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Σε κάθε 
περίπτωση, τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας µπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση, η οποία δύναται να εγκριθεί µε απόφαση του έχοντα 
την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού 
οργάνου. 

 
           (8)  ∆ήλωση ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της 
παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν 1400/73 και δεν θα χρησιµοποιήσουν  ως 
άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς 
των τριών κλάδων των Ε.∆. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 
αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούµενους στην 
ενέργεια µονίµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς. 
 
  (9)  Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον 
απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.∆. 118/07, η οποία 
εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγµα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο 
οικονοµικός φορέας στον (υπό)φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά. 
 

 (10)    Οι ανώνυµες εταιρείες, που συµµετέχουν στην διαγωνιστική 
διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε 
µορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για 
µέρος αυτής, απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή 
απαραδέκτου το µετοχολόγιο της εταιρείας όπως ακολούθως: 

   (α) Εάν είναι ελληνικές, τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις 
συναφώς καθοριζόµενες προϋποθέσεις. 
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(β) Εάν είναι αλλοδαπές και ανεξαρτήτως συµµετοχής 
τους ή µη σε ελληνικές, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του του ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις 
συναφώς καθοριζόµενες προϋποθέσεις.   

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 
σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
  (11) Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να περιλαµβάνουν στην 
προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση µε την έδρα εγκατάστασης της επιχείρησή 
τους, τις διευθύνσεις των γραφείων του στην Ελλάδα. Η υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συµµετοχής και η µη προσκόµισή της 
έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

 

 β. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 
 
            (1) Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
              (α)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 µε ηµεροµηνία 
υπογραφής την ίδια µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: 

                                   1/  Να δηλώνεται ότι δύναται να ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις που τίθενται στα παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. 

  
                      2/  Να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί 
στην λειτουργία της εταιρείας καθώς και ότι δεν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η 
ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07. 
 
  3/ Να δηλώνεται η χώρα και το εργοστάσιο 
προέλευσης των προσφερόµενων καυσίµων, ως και τα στοιχεία αναγνώρισης των 
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προσθέτων που ενισχύουν αυτά (επισυνάπτοντας Σχετικά προσύµφωνα ή 
δηλώσεις µε τα εργοστάσια παραγωγής των προσθέτων, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε εκδοθείσες οδηγίες). 
  
                                        4/ Να δηλώνεται η δυνατότητα παράδοσης 100 ΧΛΤ 
προϊόντος (F-76) µετά από 24ωρη προειδοποίηση. 
 
      5/ Να δηλώνεται ότι τα υπό προµήθεια καύσιµα θα 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2β των Φυσικών – Χηµικών και 
Μηχανικών Ιδιοτήτων / χαρακτηριστικών, ως παράρτηµα «∆» του παρόντος. 
 
                               (β)    Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2000 ή το ισχύον 
πρότυπο της σειράς AQAP.  
 
                               (γ)    Συµπληρωµένο υπόδειγµα φύλλου συµµόρφωσης ως 
παράρτηµα «Α» του παραρτήµατος «∆» της παρούσας διακήρυξης. 
 
                               (δ)  Τα άλλα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές  (παράρτηµα «∆» της παρούσας). 
 
                               (ε) ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας (Material Safety Data 
Sheet – MSDS).                              
 
                                     (στ) ∆ικαιολογητικά Απόδειξης Φερεγγυότητας, 

χρηµατοπιστωτικής και Οικονοµικής Επάρκειας: 

Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 

πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, για το 
λόγο αυτό απαιτείται να προσκοµίσουν στον φάκελο (δικαιολογητικά συµµετοχής 
– τεχνική προσφορά) τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης φερεγγυότητας, 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κατάστασης: 
 

          1/ Κατάλληλες βεβαιώσεις αναγνωρισµένων 
πιστωτικών ιδρυµάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων. 

 
          2/  Να έχει µέσο όρο των κύκλων εργασιών των τριών 

(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή µεγαλύτερο από το 30% του 
προϋπολογιζόµενου ποσού της παρούσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος όρος των κύκλων εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 
30% του προϋπολογισµού της παρούσας. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 
αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την 
προσφορά του (εντός του φακέλου δικαιολογητικά συµµετοχής – 
τεχνική προσφορά), τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης, σύµφωνα µε την περί 
εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος: 
 

      (α) Ισολογισµούς και χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση 
που υποχρεούται στην έκδοσή τους ή 
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                                         (β)  ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 

κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση των ανωτέρω 
συνυποβάλλοντας νόµιµα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας 
εισοδήµατος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ). 

 
(γ)    Στοιχεία Επαγγελµατικής και Τεχνικής Αξιολόγησης: 

Για την απόδειξη της επαγγελµατικής ικανότητας και αξιοπιστίας του 

προσφέροντος, όποιος από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβει µέρος στο 

διαγωνισµό πρέπει να πληρεί και να τεκµηριώνει τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συµµετοχής : 
 
                                         1/  Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών που ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα ή όχι, 
ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. 
 

        2/  Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού, των µέτρων που 
θα λάβει ο υποψήφιος ως ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και 
των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να εφαρµόζει κατά την 
εκτέλεση της συµφωνίας - πλαίσιο (και των εκτελεστικών συµβάσεων). 

 
                  3/  ∆ήλωση του αριθµού των ατόµων του προσωπικού 

της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. 
 

                                        4/  Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων κατά τα τελευταία 
τρία (3) έτη, όπου εµφαίνεται η αξία, η ηµεροµηνία παροχής και οι αποδέκτες, 
δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο). Εάν ο πελάτης 
είναι δηµόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που 
συντάσσεται από την αρµόδια δηµόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν ο 
πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται αντίστοιχο 
παραστατικό που συντάσσει ο ιδιώτης ή απλή δήλωση του υποψηφίου αναδόχου. 
 
                                      5/ Εάν ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος της υπό ανάθεσης προµήθειας, 
πρέπει να αποδεικνύει µε την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα 
αναγκαία προς τούτο µέσα, προσκοµίζοντας έγγραφη δέσµευση των 
επιχειρήσεων αυτών (δηλώσεις συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των 
αναγκαίων µέσων και εκτέλεσης κάθε απαιτούµενης εργασίας. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο και τον 
παρακάτω πίνακα. 

 

Περιγραφή Τµήµατος 
Προµήθειας που  
προτίθεται ο 
υποψήφιος προµηθευτής 
να 
αναθέσει σε Υπεργολάβο 

 
Επωνυµία 
Υπεργολάβου 
 

 
Ηµεροµηνία ∆ήλωσης 
Συνεργασίας 
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Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.  
 
4.  Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση 
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 
 
5. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή 
απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 

θεώρηση γνησίου υπογραφής.  Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 
τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική 
προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πχ 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς.  
 
 
6. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 
απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ 
Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 
διατάξεις. 
 
7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να 

φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η 

οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 

προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική 

αρχή ή τα ΚΕΠ. 



Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-12 

 

Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 

διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου  «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

8.  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται 
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η 
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία Στην Οικονοµική Προσφορά 
αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 
Εφόσον ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής και ο χρόνος παράδοσης των ειδών 
συνδεθεί µε την λήψη της, η αντισυµβαλλόµενη εταιρεία υποχρεούται να 
προσκοµίσει στην υπηρεσία την προβλεπόµενη από το νόµο εγγυητική επιστολή 
για την λήψη προκαταβολής εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ηµεροµηνίας και 
στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί η εγγυητική επιστολή για την λήψη της 
προκαταβολής ο χρόνος παράδοσης µετρά από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
 
 α. Τιµές:  

     (1) Οι τιµές  των καυσίµων θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για 
την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο 
και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν 
τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε 
Ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε 
ενδιάµεσους υπολογισµούς. 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. Στις προσφερόµενες τιµές θα 
περιλαµβάνονται τυχόν δασµοί και φόροι. 

  (2) Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών που θα 

καταχωρηθούν στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ θα γίνεται στο αποτέλεσµα που θα 

προκύπτει από την εφαρµογή του τύπου του Άρθρου (5) του Παραρτήµατος 

«Γ» της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 (3) Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση 

τιµής µέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύµβασης (αφορά στα στοιχεία 

του τύπου του Άρθρου (5) του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας 

∆ιακήρυξης). Ως εκ τούτου, οι τιµές της πρoσφoράς είναι δεσµευτικές για 
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τov προµηθευτή µέχρι και την τελευταία οριστική παροχή υπηρεσιών της 

εργολαβίας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 (4)  Η παρεχόµενη εργολαβία απαλλάσεται µε ΦΠΑ. 
    (5) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη 
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν 
όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 (6)  Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους 
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων 
τιµών, ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της 
προµήθειας, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση 
κατά την οποία οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, 
εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στο άρθρο 52 του Π∆ 60/07. 

 (7)  Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
      (α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους 
κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία 
(τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

 (β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί 
εκπρόσωποι προϊόντων  χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα 
Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν 
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, 
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους 
κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

 (γ) ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της 
προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα 
κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά 
την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που 
αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής 
Ένωσης. 

 (δ) Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα µε την προσφορά, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του 
προµηθευτή, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να 
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η 
Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέ-
ροντες µε χαρακτηρισµό τους ως εµπιστευτικών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν 
ιδίως τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 

 

 (8) Κρατήσεις –Έξοδα 
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                      (α) Ο προµηθευτής βαρύνεται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον 
µε τις  παρακάτω κρατήσεις  
   

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

α ΜΤΝ 4 

β ΕΛΟΑΝ 2 

γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 
κρατήσεων 2,4% 

0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10 

ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,003 

στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,0006 

ΣΥΝΟΛΟ 6,2476% 

 
                    (β)        Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής 
αξίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Νόµου 2238/1994: Σε 
ποσοστό 1% 
 
                      (γ) ∆εν θα γίνονται δεκτές οι προσφορές των 
προµηθευτών που δεν θα συµπεριλαµβάνουν τις ανωτέρω  κρατήσεις.  
 
9. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται 
η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει 
να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη 
διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα : 
 
 α.  Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την 
οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

 
 β. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται 
δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη 
«∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν 
υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα 
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
10. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική 
Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 
της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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11. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 

διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική 

Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 

υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή 
δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν 

αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη 

της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ 
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της 

τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
12. ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην 
Υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλονται 
από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο εντός 
του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, διαχωρισµένα σε δύο (2) σφραγισµένους 
υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Επιµέρους έντυπα οικονοµικής 

προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη βέβαιας χρονολογίας.  
 
13. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 
σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και 
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ 
Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται 
ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την 
αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να 
εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη 
συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση 
ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια 
πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, 
ανακαλείται αµέσως. 
 
14. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται   
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση 
των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστηµα.  



Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-16 

 
15. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 
6 του ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
 
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το 
διαγωνισµό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν 
στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
 
16.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
11:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
 
 
17.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
 α. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – 
Ε∆∆) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των 
διαδικασιών της  Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα : 
  (1) Τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στην ηµερoµηvία και ώρα που 
καθορίζεται στους ειδικούς όρους συµφωνιών της διακήρυξης αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο 
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αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
  (2)  Η αρµόδια Ε∆∆ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους 
µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των 
προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Ε∆∆ αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει και σφραγίζει 
το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι µε την 
ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε 
ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια 
Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.  
  (3) Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Ε∆∆ προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
  (4) Στη συνέχεια η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την 
πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη 
διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές/ απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθµολόγησή 
τους, αν προβλέπεται το κριτήριο της συµφερότερης προσφοράς. 
  (5)  Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Ε∆∆ ή άλλοι 
πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να 
απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα 
εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί 
ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί)  τις ζητούµενες 
διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 
  (6) Κατόπιν, η Ε∆∆ εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό 
πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης 
απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 
   (7) Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από 
την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 
στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  
  (8) Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά –  
τεχνικά), από τον Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, και 
µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η 
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω 
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την 
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καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των οικονοµικών προσφορών.  
  (9) Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Ε∆∆ 
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο 
περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
  (10)  Στη συνέχεια η Ε∆∆ παραλαµβάνει από την Υπηρεσία και 
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επί 
µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν 
αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και 
σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της. 
  (11) Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε∆∆ των οικονοµικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η Ε∆∆ εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό επί 
της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης 
αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης 
απόφασης. 
  (12) Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα 
προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 
στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  
  (13) Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της 
εκδοθείσας από τον Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω 
στάδιο, και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 
εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
ενστάσεων,  ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση 
που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν  να υποβάλει/ουν 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε  
σήµανση  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.  Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον 
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό.  
  (14) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που 
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δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Ε∆∆, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω 
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την 
καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.  
  (15) Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
  (16) Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση 
του ανωτέρω φακέλου,  η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση 
για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή 
εισηγητική έκθεση γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  
  (17) Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού υποβάλλεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης. 
 
 β. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και 
για τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
 
  (1) Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 
περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της 
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από πρoηγoύµεvη 
γvωµoδότηση της Ε∆∆.  
  (2) Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι 
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση 
της Ε∆∆. 
  (3) Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωvισµoύ είναι η «χαµηλότερη τιµή». Η αξιολόγηση των προσφορών 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π∆ 60/2007, σε 
συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π∆ 118/2007 καθώς 
επίσης και µε όσα ορίζονται στον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφορών της 
διακήρυξης (Παράρτηµα «Γ»). 
  (4) Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η 
χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο µε χαµηλότερη, 
εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε 
βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
  (5) Έντυπα στοιχεία των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες 
πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, 
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 
ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ΄ 
αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 
  (6) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε 
χρήση του Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της 
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά 
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την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του 

πρακτικού της Ε∆∆ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού, στο Σύστηµα. 
Κατά την  ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό 

ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης 

για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 
ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η 

νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών.  
  (7) Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα 
γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος σε όλους τους συµµετέχοντες 
που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 
  (8) Όταν ο συµµετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, 
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα που 
προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός 
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την 
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 
συµµετέχοντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  

 
18.   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και 
τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
 α. Οι Έλληνες πολίτες : 
  (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη 
ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του π. Π.∆ 60/2007 και  κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν 

σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 
 (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 

 (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
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ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

 (5)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του δηµοσίου ή του 
οικείου Ο.Τ.Α. 
 
 β. Οι αλλοδαποί : 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω 
παραγράφου 18 α (1).  

 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 8 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

 (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 7 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 

 (4)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της κατά την παράγραφο 7 έγγραφης ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

 (5)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι την επίδοση της κατά την παράγραφο 7 έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ.  Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 
 (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 18 α (1) και 18 

(α) 2 αντίστοιχα. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού 
προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα 
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Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 7 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

 (3) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2,  από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία έκδοσης απόφασης 
ειδικής εκκαθάρισης όπως εκάστοτε ισχύει. Αρµόδια ∆ικαστική Αρχή για την 
έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού είναι το πολυµελές Πρωτοδικείο, στην 
περιφέρεια του οποίου το νοµικό πρόσωπο (Α.Ε.) έχει την καταστατική της έδρα 
σύµφωνα µε το Ν.4013/2011 άρθρο 106iα. 

 

 δ.  Οι συνεταιρισµοί : 
 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 έγγραφης 
ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
διοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 8 α (1). 

 (2) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18 α (2), 18 α (3) και 8 α 
(4) 4.1.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της παραγράφου 8 
β (2), 8 β (3) και 8 β (4), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς. 

 (3) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18 γ (2) 
 (4) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 

νόµιµα. 
 

ε.  Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην Ένωση. 
 

(1). Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών 
Άρθρου 9 παρούσης, συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 
διαγωνισµό. 
 
  (2). Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να 
ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο είναι περιοριστική. 
 

στ. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω  αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 
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δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 
ζ. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 

ανωτέρω παραγράφου του παρόντος Παραρτήµατος, συνιστά λόγο αποκλεισµού 
του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 
 
19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» 
του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 
εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 
µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 

20. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
 
α. Τα αποτελέσµατα του διαγωvισµoύ θα κατακυρωθούν από τον έχοντα την 
οικονοµική εξουσία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρ. 1 του άρθρου 23 
του Π∆ 118/07 και τις διατάξεις του ν.3886/10 περί προσφυγών. Υπό την 
επιφύλαξη των διαλαµβανοµένων στις παραγράφους 4 έως 9 του παρόντος 
άρθρου, µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο 
χαρακτήρα. 

β. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε/ανατέθηκε η προµήθεια, 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης-παραλαβής της ανακοίνωσης, 
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής µπορεί 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε 
ηµέρες (15) από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης – παραλαβής της 
ανακοίνωσης, αλλά τότε ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται µετά την παρέλευση 
δεκαηµέρου από την κοινοποίηση - παραλαβή. 
 
γ. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο 
κωλύεται η σύναψη της σύµβασης, είτε λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για 
άσκηση προσφυγής ή ασφαλιστικών µέτρων από διαγωνιζόµενο µε έννοµο 
συµφέρον, είτε  λόγω της προσφυγής ή της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 
(ν.3886/10). Οµοίως, αναστέλλεται και η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
δ. Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει 
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως 
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άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον 
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 
αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 
τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται. 
 
ε. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του 
Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 
του άρθρου 8 του ιδίου Π.∆, καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου η εγγύηση 
συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου η εγγύηση 
συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει 
ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 
οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
 
21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς 

φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία [ άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και Ν. 
3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ), µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, 
αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε 
µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει 
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά 
αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
22. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 α.       Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 21 του Π∆ 118/07, η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να εισηγηθεί: 

         (1)   Κατακύρωση της προµήθειας / υπηρεσίας για ολόκληρη την 
παροχή. 
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              (2)   Την κατανοµή της προς προµήθεια / υπηρεσίας ποσότητας 
µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

 
                       (3) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 21 του Π∆ 118/07 (περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄). 
 
 β. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική 
επιλογή του προµηθευτή (µόνο χαµηλότερη τιµή ή πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά) καθορίζεται κατά την διαδικασία ένταξης των ειδών 
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) και ορίζεται στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού. 
 
 γ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 

 (1) Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι 
µόνο η χαµηλότερη τιµή: Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. Υπό την επιφύλαξη 
όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, στα στοιχεία I και II, η κατακύρωση γίνεται 
τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές 
µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  

 
(2) Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος 

προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του 
παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται 
στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που 
και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή 
µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 
τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις 
περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π∆ 118/07 
ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί 
από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π∆ 
118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, 
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη 
διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου 8α. 
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δ. Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά :  

 
(1) Η τιµή. 
 
(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν 

και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριµένα στην διακήρυξη. 
 
(3) Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
παρ. 2. Του Π∆ 118/07. 

 
(4) Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 
 
(5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) µετά την πώληση 

και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση 
ύπαρξης ανταλλακτικών.  

 
   (6) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. 
 

(7) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα µε την φύση των υπό προµήθεια 
υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα, εφόσον ζητείται από την 
διακήρυξη.  

 
 Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 
αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. Υπό την 
επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, στα στοιχεία I και II, η κατακύρωση 
γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης 
και της πρόσκλησης, προµηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον 
συµφέρουσα. µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. 
 
 ε. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: 
Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονοµικών [τιµή, κόστος 
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι, στοιχεία β(1) και β(2)], 
κατατάσσονται σε δύο οµάδες: 
  (1) Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και 
Απόδοσης, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία β(3). 
 
       (2)  Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία 
περιλαµβάνονται τα στοιχεία β (4), β (5), β(6). 
 
 Για τις παραπάνω δύο οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που µπορεί 
να ανέρχεται µέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 70 και 30 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. 
Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.Για κάθε στοιχείο των 
οµάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί µέρους συντελεστής βαρύτητας, 
ώστε το άθροισµά τους, για κάθε οµάδα, να ισούται µε τον καθορισθέντα 
συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων 
βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.  Η βαθµολογία των επί 
µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που 
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καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 
110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη 
βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική 
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε 
βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. 
 Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της 
προσφοράς και, όταν από την διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς 
(συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον 
προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. 
 Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά καθορίζονται τα 
στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο οµάδες, οι συντελεστές βαρύτητας, τόσο της 
κάθε οµάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε οµάδας ξεχωριστά, και 
αυτά αναφέρονται απαραίτητα στην διακήρυξη. 
 Όταν πρόκειται για προµήθειες που εκτελούνται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, τα παραπάνω (στοιχεία οµάδων και συντελεστές βαρύτητας) 
ελέγχονται, τροποποιούνται όπου αυτό απαιτείται και εγκρίνονται από το 
Υπουργείο αυτό και περιλαµβάνονται σε κάθε περίπτωση στην διακήρυξη. 
 

στ. Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος 
προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν 
προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο 
προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του παρόντος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που 
προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 
από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του 
παρόντος ∆/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως 
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί 
από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π∆ 
118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 
Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη 
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη 
διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου 8

α
 του Π∆ 118/07. 
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 ζ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 
 
 η. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους που 
ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά 
το ανωτέρω άρθρο 3 παρ. 6 καθώς και η βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται 
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου. 
 
  θ. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε/ανατέθηκε η 
προµήθεια / εργολαβία, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης-
παραλαβής της ανακοίνωσης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 
το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες (15) από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης – παραλαβής της ανακοίνωσης, αλλά τότε ο χρόνος παράδοσης 
υπολογίζεται µετά την παρέλευση δεκαηµέρου από την κοινοποίηση - παραλαβή. 
 
  ι. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για 
όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύµβασης, είτε λόγω της ύπαρξης προθεσµίας 
για άσκηση προσφυγής ή ασφαλιστικών µέτρων από διαγωνιζόµενο µε έννοµο 
συµφέρον, είτε  λόγω της προσφυγής ή της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 
(Ν.3886/10). Οµοίως, αναστέλλεται και η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

 ια. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4129/13, µετά την έκδοση της 
κατακυρωτικής απόφασης και πριν από τη σύναψη της σύµβασης διενεργείται 
υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας αυτής από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που τυχόν συνάπτεται είναι 
άκυρη. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε ενδεικτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο 
αρµόδιο Κλιµάκιο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3060/02, µετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου και εφ’ όσον αυτός αποβεί θετικός, η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί 
µετά την άπρακτη συµπλήρωση προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην Υπηρεσία, στη διάρκεια της οποίας µπορεί 
να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιµακίου από όποιον έχει 
έννοµο συµφέρον. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4055/12, η Πράξη πρέπει να 
κοινοποιηθεί αµελλητί και στον ανάδοχο µε µέριµνα της Υπηρεσίας. 

 ιβ. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπό στοιχεία 20977/23-8-07 (ΦΕΚ Β΄ 1673), 
για την εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν.3310/05, όπως τούτο τροποποιήθηκε µε  το 
άρθρο 5 του Ν.3414/05, πριν από την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής 
στον οποίο έγινε η ανακοίνωση οφείλει να προσκοµίσει στην αναθέτουσα Αρχή, 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής 
όπως ισχύει, για τη µη έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Ν.3310/05, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.3414/05. 

 ιγ. Εάν, πριν την υπογραφή της σύµβασης, εκδοθεί σε βάρος 
επιχείρησης που συµµετέχει στο διαγωνισµό, οριστική καταδικαστική απόφαση µε 
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ισχύ δεδικασµένου, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν.3310/05, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.3414/05, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από 
την υπογραφή της σύµβασης και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκοµίζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή και στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς 
και αντίγραφο ποινικού µητρώου των νοµίµων εκπροσώπων της, στο οποίο 
αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητά 
από το ανωτέρω Τµήµα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του 
Ν.3310/05 (όπως αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 5 του ν.3414/05) πιστοποιητικού περί συνδροµής ασυµβιβάστων 
ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. 

 ιδ.  Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, η Αναθέτουσα 
Αρχή κοινοποιεί την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ µαζί µε την 
απόφασή της περί αποκλεισµού του εν λόγω υποψηφίου, προκειµένου να 
ελεγχθεί το αργότερο πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης ο αποκλεισµός 
του σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3310/05, όπως αναριθµήθηκε και 
τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν.3414/05. 

 ιε. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή 
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του ΕΣΡ εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 
αυτός κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική εξουσία, 
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Στην 
περίπτωση αυτή, η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό καταπίπτει 
στο σύνολό της αυτοδίκαια υπέρ του ΜΤΝ.  
 
23. Σύναψη και εκτέλεση συµφωνίας πλαίσιο  

  α. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µε την επιφύλαξη όσων 
διαλαµβάνονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας (σχέδιο) έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρο 24 του Π∆ 118/07 και επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη 
ως Παράρτηµα «ΣΤ».  

 β. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο τα στοιχεία 
της αποδεκτής µε την κατακυρωτική απόφαση προσφοράς του αναδόχου.  

 γ. Στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού δεν χωρεί διαπραγµάτευση, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

  δ. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη  και απόφαση  κατακύρωσης/ανάθεσης, 
εκτός  κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

 ε. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, η σύµβαση µπορεί να 
τροποποιείται µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, εφ’ όσον συµφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση δεν απαγορεύεται από συµβατικό όρο. 
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 στ. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

  (1) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα / υπηρεσία.  

  (2) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα 
που παραδόθηκε.  

ζ.  Καταβλήθηκε το συµβατικό τίµηµα, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 η. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα δύο (2) 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα.  

 θ.  Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του προµηθευτή 
για την τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς µετά την υπογραφή της 
σύµβασης, αυτός οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην 
Αναθέτουσα Αρχή και στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ σχετική υπεύθυνη 
δήλωση µε αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκοµίσει στο ΕΣΡ την απόφασή της περί 
εκπτώσεως του προµηθευτή εξ αυτού του λόγου, προκειµένου η απόφαση αυτή 
να ελεγχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν.3310/05 (όπως 
αυτή αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του 
άρθρου 5 του ν.3414/05). 
 
  ι.   Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη απαίτηση 
παροχής υπηρεσιών. 
 
  ια. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος που έχει κληθεί να υπογράψει την 
συµφωνία πλαίσιο δεν προσέλθει εντός της προβλεπόµενης χρονικής προθεσµίας 
ή/και δεν έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανακαλείται η 
δυνατότητα συµµετοχή του σε αυτή µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
οποιοδήποτε έννοµο αποτέλεσµα απορρέει ένεκα αυτής. Σε αυτή την περίπτωση 
η Αναθέτουσα µπορεί να καλέσει τον επόµενο υποψήφιος ανάδοχο για να 
συµµετέχει στην συµφωνία πλαίσιο εφαρµόζοντας αναλογικά την προγενέστερη 
διαδικασία. 

24.   Κατάρτιση Εκτελεστικών Συµβάσεων 

 α. Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται 
στην παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα «Ζ».  

 β. Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και µε την επιφύλαξη 
όσων ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη εκτελεστική σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 22Α 
παρ. 6 και 24 του Π∆ 118/07. 

25. Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 
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 α. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας στον εργολάβο µπορεί να 
γίνει ως ακολούθως: 

   (1) Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών. 

   (2) 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. Η χορήγηση 
της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα άρθρα 25 
παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.∆. 118/07. Σε περίπτωση επιλογής 
πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από την 
ηµεροµηνία λήψεως αυτής µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής. Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων 
γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. 
Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της 
επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. Το υπόλοιπο, είτε µετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µε το 
µακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης 
συµβατικής αξίας µε τον συνολικό Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή των ειδών. 

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

  (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. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά 
στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και 
την µε αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας 
& Οικονοµικών .Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται 
όχληση και οφείλει τόκους µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 
7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα. Το ύψος των 
τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ο αγοραστής 
υπολογίζεται ως ο απλός τόκος για την καθυστερηµένη πληρωµή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον 
ποσοστιαίες µονάδες. Στην εκτελεστική συµφωνία που θα συναφθεί, απαραίτητα 
καθορίζεται ο επιθυµητός τρόπος πληρωµής και οι σχετικές λεπτοµέρειες. 

    (5)  Η πληρωµή θα λαµβάνει χώρα ως ακολούθως: 
 
                       α. Με την παράδοση των υλικών ο Ανάδοχος καταθέτει το 
πρωτότυπο Τιµολόγιο Προµήθειας Υλικών.     
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          β. Ο Εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέσει στη 
διάθεση δεόντως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού τα αντίγραφα δικαιολογητικών πληρωµών που φυλάγονται στο αρχείο 
του για έλεγχο, σε οποιοδήποτε χρόνο, µέσα σε πέντε (5) χρόνια από της 
ηµεροµηνίας πληρωµής τους. 
 
      γ. Στα δικαιολογητικά πληρωµής απαιτείται να  
συµπεριλαµβάνονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
    
                 (1) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµοδίου 
υποκαταστήµατος ΙΚΑ. 
 
       (2)  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας 
Εφορίας. 
 
  δ.   Το (τµηµατικό) τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, 
µετά την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ εκάστης 
πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται µε µέριµνα και 
ευθύνη της εταιρείας. 
 
  ε.   Παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος: Βεβαιώνεται µε την 
αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον εκάστοτε φορέα 
πληρωµής. 
 
     στ.  Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες Υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και 
οποιοδήποτε άλλο, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο 
σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

           ζ.  Το τιµολόγιο δεν µπορεί να προσκοµισθεί από τον προµηθευτή 
πριν την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  

             η.   Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 

                     (1)  Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης από το ΥΠΟΙΚ. 

                     (2)   Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

                      (3)  Στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 35 
του Π∆ 118/07.  

              θ.   Ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαι-
τιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λ.π.) δεν προσµετρείται. 
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26.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
  α. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έντυπα των 
εγγυητικών επιστολών εάν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται 
από επίσηµη ελληνική µετάφραση . 
 β.  Με την υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο, γίνεται κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσοστού 0,5% επί της 
συµβατικής τιµής και ισχύος έξι (6) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης. 
    γ. Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον χορηγηθεί στον  
Προµηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό µέχρι 50% της συνολικής συµβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ, πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή προκαταβολής 
ισόποσης αξίας, η οποία επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους. 
 δ.      Με την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύµβασης, γίνεται κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσοστού 5% επί της 
συµβατικής τιµής και ισχύος έξι (6) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης έκαστης εκτελεστικής σύµβασης. 
 
 

27.  Παράδοση-Παραλαβή/∆ικαιολογητικά 
 
       Η παραλαβή των Καυσίµων θα γίνεται από το ΓΕΝ/∆1 µε την προσυπογραφή 
Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής αυτών από την εκάστοτε 
αρµόδια επιτροπή. 
 
28.  Χρόνος - Τόπος Παραλαβής Καυσίµων 

 
 α. Η ανάθεση των Υπηρεσιών θα γίνεται µετά την υπογραφή της 
σύµβασης και κατόπιν λήψης εντολής από το ΓΕΝ µε την ακόλουθη διαδικασία: 
 
  (1) Ο εκάστοτε Επιχειρησιακός Φορέας θα υποβάλλει αίτηµα στον 
Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών, κοινοποιώντας το ταυτόχρονα το αίτηµα 
στην Αναθέτουσα Αρχή και την διάθεση πίστωσης (ΑΑΥ). 
 
  (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την σύνταξη και την υποβολή του 
κόστους κάθε αιτήµατος από τον εκάστοτε Επιχειρησιακό Φορέα µε κοινοποίηση 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
  
   (3)   Σε κάθε περίπτωση ο επιχειρησιακός φορέας θα συντάσσει και 
θα αποστέλλει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης υπηρεσίας 
/ εκπαίδευσης, της αποδοχής του κόστους αυτής και της διάθεσης της 
απαραίτητης πίστωσης  µε την παράλληλη γνωστοποίηση των στοιχείων της 
εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) από τις πιστώσεις του 
λειτουργικού προϋπολογισµού.  
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   (4)  Η Αναθέτουσα Αρχή µόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων 
ανωτέρω παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη 
ειδοποίηση – εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της εκπαίδευσης. 
  
  (5)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή για την επικείµενη λήξη της Σύµβασης λόγω επικείµενης εξάντλησης του 
καθορισµένου συµβατικού τιµήµατος και συνολικά 3.500.000,00€. 
  
  (6)  Το κόστος των προσφεροµένων καυσίµων σε καµία 
περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολικά προϋπολογισθείσα οροφή. Γι’ αυτό το 
λόγο η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα έγκρισης των αιτηµάτων παροχής 
υπηρεσιών των Επιχειρησιακών Φορέων προς τον πάροχο, όταν το συνολικό 
κόστος θα πλησιάζει το όριο του συµβατικού τιµήµατος.  

  β.   Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος 
παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός 
τετάρτου (1/4) αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Έχοντα την Οικονοµική 
Εξουσία (ΕΟΕ), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π∆ 118/07, υπό την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Υπηρεσίας για επιβολή των προβλεπόµενων  
από το άρθρο 32 του Π∆ 118/07 κυρώσεων. Εάν κατά τον υπολογισµό του 
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη 
ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφ’ όσον δεν έχει παραδοθεί το 
υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 

  γ.  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, εφ’ όσον έχει κατατεθεί σχετικό αίτηµα από τον προµηθευτή. Μετάθεση 
πραγµατοποιείται εάν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι 
ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις.  

  δ.  Η διάρκεια της παράδοσης  του συνόλου των καυσίµων να µην 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η τµηµατική παράδοση των καυσίµων να µην 
υπερβαίνει τις επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 
γνωστοποίησης της απαίτησης.  

  ε.  Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που 
υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επίσης, ως απαράδεκτη θα απορρίπτεται και τυχόν προσφορά που θα συσχετίζει 
τον χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση προκαταβολής. 
 
          στ.       Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης για το πετρέλαιο Diesel µε κωδικό 
αριθµό ΝΑΤΟ F-76, θα παραδίδεται σε λιµένες νήσου Κύπρου (Λάρνακα, 
Λεµεσό). 
 
 

29. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη Παράδοση 
 
 α. Σε περίπτωση που η παροχή Πιστοποίησης παραδοθεί µετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης 



Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-35 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π∆ 
118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, 
κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

 (1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π∆ 
118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 (2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 
1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π∆ 118/07 
χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των 
περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 

 (3) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 
 β. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων 
υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υπηρεσιών, χωρίς τον ΦΠΑ.  
 
 γ. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται 
σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τις πιστοποιήσεις µέχρι την προηγούµενη 
της ηµεροµηνίας  διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, 
επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% 
επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο 
χρονικό αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του 
διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµοδίου 
Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 
 
 δ. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης 
για φόρτωση − παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του 
αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης − παράδοσης. 
 
 ε. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος 
επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης 
του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του 
τόκου υπερηµερίας. 
 
 στ. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, 
γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 
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 ζ. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.  
 
30. Κήρυξη Προµηθευτή Εκπτώτου  
 
 α. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που 
του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του 
αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
 
 β. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν παρέδωσε τις συµβατικές υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του   δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 26 του Π∆ 118/07. 
 
 γ. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
 

 (1) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν 
παραδόθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.  

 (2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

 δ. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση 
µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υπηρεσιών µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος 
του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος 
υλικού γίνεται δεκτή. 
 
 ε. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του 
αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 
 

 (1) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

 (2). Παροχή των υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή 
είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή 
είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/07. 
Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που 
θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός 
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα παροχή 
υπηρεσιών, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός 
του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 
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αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. 

 
στ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το 

σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
ν.2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του 
φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

 
ζ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας 

των υλικών / υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το 
δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά (υπηρεσίες) µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 
χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα 
αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π∆ 118/07. 

 
η. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 

έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να 
λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της 
επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
 
 θ. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού / παροχή υπηρεσιών σε 
βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε 
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 
 
31. Ανωτέρα Βία 
 
 Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 
32. Αποκλεισµός Προµηθευτή 

 
 Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 
του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 
εξηγήσεων και, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισµό, µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής για ορισµένο ή αόριστο χρόνο 
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από το σύνολο των προµηθειών του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης 
συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας ή λόγω παράβασης των διατάξεων περί 
προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), για 
την οποία έχει καταδικαστεί αµετάκλητα.  
 

33. Λοιποί Όροι  

 

 Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για 
το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 
του ν. 4155/2013. 
 
34. Ιεράρχηση Νοµικών Κειµένων 
  
 α. Κατά την ιεράρχηση της νοµικής ισχύος των κειµένων, η σύµβαση 
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, 
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών 
(Π3 Α24 Π∆118/2007).  
 
 β. Πλην όµως σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η διακήρυξη διαγωνισµού έχει χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής 
πράξης και δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο την Αναθέτουσα 
Αρχή όσο και τους συµµετέχοντες.  
 
 γ. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της σύµβασης που 
καταρτίζεται µετά τη διενέργεια διαγωνισµού επάγεται ακυρότητας της διαδικασίας 
ή της σύµβασης. 
 

35. Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 
 α. Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης 
που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 
 
 β. Με την Κατακυρωτική Απόφαση, η οποία κοινοποιείται άµεσα στον 
προµηθευτή,  καθορίζεται η έναρξη χρόνου παραδόσεως των ειδών.  
 
 γ. Οι προµηθευτές οι οποίοι θα παραδίδουν τα είδη µε αντιπρόσωπο 
είναι υποχρεωµένοι κατά την υπογραφή της συµβάσεως να προσκοµίσουν και τη 
σχετική εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπροσώπου θα 
προσκοµίζεται έγκαιρα νέα εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση µη υπάρξεως 
εξουσιοδοτήσεως αντιπροσώπου, ο οδηγός του οχήµατος µεταφορά των υλικών, 
µε βάση τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα, θα θεωρείται ως νόµιµος 
αντιπρόσωπος. 
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36. Σε περίπτωση που η πληρωµή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθυστερήσει τριάντα 
(30) ηµέρες µετά την σύννοµη κατάθεση του τελευταίου χρονικά παραστατικού 
πληρωµής, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
Παράγραφο 3, της υποπαραγράφου Ζ5, της παραγράφου Ζ του ν. 4152/13 (ΦΕΚ 
Α΄107/09-05-2013), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται 
όχληση του προµηθευτή, εφόσον αυτός έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και 
νοµικές του υποχρεώσεις, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί 
να γίνει προ της ηµεροµηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. 
 
37. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης Ασφαλιστικών µέτρων, όπου η 
διαδικασία αναστέλλεται χωρίς την υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, η ισχύς 
των προσφορών παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστηµα, ήτοι από την αποδοχή 
της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων από το ΣτΕ, µέχρι την έκδοση της απόφασης.  
 
38. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή στα πλαίσια εγγυήσεως µέρους ή 
του συνόλου του προµηθευτέου, η µεταφορά – ασφάλιση από και προς τον 
υπηρεσιακό φορέα που θα καθορισθεί, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές δεν αποτιµώνται. 
 

39. Εκχωρήσεις  

 α.   Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του 
προµηθευτή από τη σύµβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 β.  Εξαιρείται η εκχώρηση του δικαιώµατος του προµηθευτή για 
είσπραξη συµβατικού τιµήµατος σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα, µετά από 
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή και απόφαση αποδοχής αυτού εκ µέρους της 
Υπηρεσίας από τον έχοντα την οικονοµική εξουσία ύστερα από εισήγηση του 
αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 
 

40. Εµπιστευτικότητα 

 α.  Ο προµηθευτής, 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 της προµήθειας που θα 
αναλάβει.  

 β. Η ως άνω υποχρέωση καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως 
προσωπικό του προµηθευτή και τους συνεργαζόµενους µε αυτόν ή το προσωπικό 
του.  

 γ. Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να χρησιµοποιεί τυχόν τέτοιες 
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και να τις γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε άλλον 
τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), εκτός από εκείνους που βρίσκονται σε άµεση ή 
έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον προµηθευτή κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
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 δ. Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτο πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά 
και µόνο στον βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του προµηθευτή.  

 
 
    Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
           Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                     
 
 
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου 
  Τµηµατάρχης ∆Γ/ΓΕΝ-ΙΙ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2- ΙΙ 
 28 Μαρ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ  
Φ.602.2/ 35 /282756/Σ.1049      

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1 
 

Αντικείµενο της Σύµβασης 
 

1. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Προσθήκη «Ι» του Παραρτήµατος «Α» 
της παρούσας διακήρυξης.   
 
                Άρθρο 2 
 

Προσδιορισµός Υλικού 

1. Προµήθεια καυσίµων (µε κωδικό αριθµό NATO F-76) για κίνηση Πολεµικών 
Πλοίων στη Νήσο Κύπρο. 

 
Άρθρο 3 

 

Έλεγχος Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής – ∆ιασφάλιση Ποιότητος 
 

1. Για λόγους διασφάλισης ποιότητας τα παραλαµβανόµενα καύσιµα θα 
πρέπει: 

          α.  Να προέρχονται από κλάσµατα αργού πετρελαίου. 

          β. Να είναι προσφάτου παραγωγής και να θεωρούνται αποδεκτά µόνο 
εφόσον έχουν παραχθεί εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσης και η 
ηµεροµηνία επανελέγχου να µην είναι µικρότερη της διετίας από την ηµεροµηνία 
παράδοσης του καυσίµου. 

          γ. Να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους στις δεξαµενές από τα 
παρακάτω έγγραφα: 

               (1)   Τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.    

               (2)  ∆ελτίο χηµικής ανάλυσης / πιστοποιητικό, όπου θα αναφέρεται η 
ηµεροµηνία λήξεως, ή επανελέγχου του προϊόντος, εφόσον προβλέπεται. 

               (3)  SAFETY DATA SHEET (∆ελτίο οδηγιών ασφαλούς χρήσης του 
υλικού). 

 

 δ. Τα προσφερόµενα καύσιµα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση 
(Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2000 ή το ισχύον πρότυπο της σειράς AQAP).  
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2.       Υποχρέωση των προµηθευτών αποτελεί η διενέργεια επανελέγχου των 
καυσίµων, προκειµένου να καθορίζονται νέα χρονικά όρια χρήσης – λήξεως ορίου 
ζωής, στην περίπτωση που οι προµηθευθείς ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί 
στους αντίστοιχους αρχικούς χρόνους. 

3. Ο Αγοραστής θα διατηρεί το δικαίωµα πραγµατοποίησης ελέγχων 
∆ιασφάλισης Ποιότητας σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην σύµβαση µε 
αρµόδιους εκπροσώπους του, µε δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε φάση της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης.  

4. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, να ζητηθούν από τον Προµηθευτή - 
Κατασκευαστή τα πιστοποιητικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ζητείται η προσκόµιση των 
δικαιολογητικών των άρθρων 43 του Π∆ 60/2007. 

6. Οι συµµετέχουσες εταιρείες κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα 
πρέπει να συµπεριλάβουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 µε ηµεροµηνία 
υπογραφής την ίδια µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται ότι 
δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στην λειτουργία της εταιρείας καθώς και ότι δεν 
έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε 
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του 
Π.∆. 118/07. 

7. Τα έξοδα των ελέγχων θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

8.      O έλεγχος της ποιοτική – ποσοτικής παραλαβής των καυσίµων θα γίνεται 
από το εκάστοτε πλοίο παραλαβής µέσω της επιτροπής παραλαβής των 
καυσίµων σε κάθε τµηµατική παράδοσή τους.  

 Οι συµµετέχουσες εταιρείες οφείλουν να δηλώνουν τη χώρα και το 
εργοστάσιο προέλευσης των προσφερόµενων καυσίµων, ως και τα στοιχεία 
αναγνώρισης των προσθέτων που ενισχύουν αυτά (επισυνάπτοντας Σχετικά 
προσύµφωνα ή δηλώσεις µε τα εργοστάσια παραγωγής των προσθέτων, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε εκδοθείσες οδηγίες). 

      Άρθρο 4 

 

  ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
1.  Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης για το πετρέλαιο Diesel µε κωδικό 
αριθµό ΝΑΤΟ F-76, θα παραδίδεται σε λιµένες νήσου Κύπρου (Λάρνακα, 
Λεµεσό). 
 
2. Οι συµµετέχουσες εταιρείες απαιτείται να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία να δηλώνεται η δυνατότητα παράδοσης 100.000 LT µετά από 24ωρη 
προειδοποίηση. 
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      Άρθρο 5   
   

Στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς 

1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο της προµήθειας (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
Προσθήκη «Ι» του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας διακήρυξης). Η προµήθεια 
δεν είναι διαιρετή. Τµηµατική προσφορά που δεν θα περιλαµβάνει το σύνολο της 
προµήθειας θα απορρίπτεται. 
 
2. Η προσφερόµενη τιµή, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός, 
καθορίζεται όπως αυτή διαµορφώνεται από τον µέσο όρο των τιµών τεσσάρων (4) 
ηµερών, προ της ηµέρας παραλαβής του καυσίµου και σύµφωνα µε τον τύπο: 
(HCIF ULSD + PREMIUM) X (EURO/$) X 1,005 X D σε EURO / XLT, όπου: 
 
           (α)   HCIF : 4 δηµοσιεύσεις πριν την ηµέρα παραλαβής ($/MT) 
 
           (β)   EURO/$: Ισοτιµία ΕΚΤ 4 ηµερών πριν την παραλαβή 
 
           (γ)   D : Πυκνότητα Αναφοράς Καυσίµου 
 
Η αναδειχθείσα τιµή θα προκύψει από την ελαχιστοποίηση του β 
προσθετικού παράγοντα στον ανωτέρω τύπο, καθ’ όσον οι λοιποί 
παράγοντες του τύπου είναι ΣΤΑΘΕΡΟΙ (δηλ. η διαπραγµάτευση θα 
διενεργηθεί επί του παράγοντα PREMIUM). 
 
3.  Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών που θα καταχωρηθούν 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για κάθε είδος καυσίµου θα γίνεται στο αποτέλεσµα που θα 
προκύπτει από την εφαρµογή του ανωτέρω τύπου λαµβάνοντας υπ’ όψιν : 
 
           α.  Τα PREMIUM και την πυκνότητα καυσίµου από την οικονοµική 
προσφορά κάθε υποψήφιου προµηθευτή. 
 
           β.  Τα Platt’s HCIF/FOB MED και EURO/$ από τα συνηµµένα στην 
οικονοµική προσφορά κάθε υποψήφιου προµηθευτή. 
 
           γ.  Την παράδοση του στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή χωρίς 
κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
           δ.  Τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο καθώς 
και τις υποβληθείσες διευκρινήσεις. 

 

4. Στα δικαιολογητικά πληρωµής απαιτείται να  συµπεριλαµβάνονται και τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

 α.  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµοδίου 
υποκαταστήµατος ΙΚΑ. 

 β.  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας Εφορίας. 
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5. Η παρεχόµενη προµήθεια απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

 
Άρθρο 6 

 

∆ιάρκεια Σύµβασης – Αναπροσαρµογή τιµών – Εκχώρηση απαιτήσεων 

1. Η διάρκεια της Σύµβασης δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 

2. Αναπροσαρµογή τιµών δεν επιτρέπεται. 

3. Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του 
προµηθευτή από τη σύµβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.  

 
Άρθρο 7 

 

∆ιάφορα 

1. ∆ικαίωµα προαίρεσης δεν υφίσταται. 

  
Άρθρο 8 

 

Λοιποί Όροι 

1. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

 
                                         Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 

           Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                     
 
 
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου 
  Τµηµατάρχης ∆Γ/ΓΕΝ-ΙΙ 

 



Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2- ΙΙ 
 28 Μαρ.16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ  
Φ. 602.2/ 35 /282756/Σ.1049        
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό έχουν 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr 
(συνηµµένα αρχεία Εντολής ∆ιενέργειας Προµήθειας ΓΕΝ/∆1). 

 
 

 

                                   Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
           Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

Ακριβές Αντίγραφο                                     
 
 
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου 
  Τµηµατάρχης ∆Γ/ΓΕΝ-ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  Ε2-ΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΟ     28 Μαρ 16 
Φ.602.2/35/282756/Σ.1049         

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα   …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )   Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
       ΕΥΡΩ ……………………………….. 

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

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  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 καλή εκτέλεση από 
αυτήν των όρων της µε αριθµό …………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για 
τη προµήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης …… / …….) προς 
κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 0,5% της 
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

- 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. 

-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα 
µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 

- 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.- 
   

                                                        Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο              Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου 
 Τµηµατάρχης ∆Γ/ΓΕΝ-ΙΙ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 28 Μαρ.16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ  
Φ.602.2/35/282756/Σ.1049           

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ υπ’ αριθ. ….. /16 
 

          Προµήθεια καυσίµων για κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο  
  

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 
 
- Εκδόθηκε και υπογράφεται στην Αθήνα την ……….……. 2016  (ηµεροµηνία)   

από τη µία πλευρά, που εφεξής θα αποκαλείται  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας ,  εκπροσωπουµένου από τον  
∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως  Ε2 του Κλάδου Ε  
                                                             , νοµίµως εξουσιοδοτηµένου  
µε την Φ. 602.2/33/                       /ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ  
 
και 
 

- Υπογράφεται στην Αθήνα την ………………………..………2016  (ηµεροµηνία)   
από την άλλη πλευρά, που εφεξής θα αποκαλείται  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΣ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) : …………………………………………………….. 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..κ
άτοχο του υπ' αριθµ. Α.∆.Τ. :……………………………..…..                                 
………………………………………………………… (Τίτλος Εργασίας)  
ενεργώντας σύµφωνα µε την από …….…………………..επιστολή 
εξουσιοδότησης του Προέδρου / ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας  

 
Από κοινού ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα αποκαλούνται κατωτέρω στο παρόν ως  
«τα Μέρη» και το καθένα χωριστά ως «Πλευρά». 
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ΑΡΘΡΟ  1:Χαρακτηριστικά της Σύµβασης- Προσδιορισµός Όρων- Ορισµοί 
 
1.1 “ΓΕΝ” ή “Π.Ν.” ή “Εργοδότης” ή “Υπηρεσία” ή αντωνυµία αντί αυτών, το                               

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και η εντολοδόχος Υπηρεσία για την 
εκτέλεση  της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.  

 
1.2 “Εργολάβος” ή “Ανάδοχος” ή “Πάροχος”  ή αντωνυµία αντί αυτών, η εταιρεία 

…………...   
 
1.3 “Συµβαλλόµενοι” :  Ο Εργολάβος και ο Εργοδότης  (ΓΕΝ). 
 
1.4 “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ”: Το επίσηµο κείµενο που έχει υπογραφεί ανάµεσα στον                                

 Εργολάβο και τον Εργοδότη και αποτελείται από τα είκοσι ένα (21)                                    
 ΑΡΘΡΑ της παρούσης και τα συνηµµένα σε αυτήν Παραρτήµατα. 

 
1.5 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ: ∆ύο (2) έτη ή Προϋπολογιζόµενο κόστος 

(3.500.000,00€) όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. 
 
1.6 ΣΚΟΠΟΣ: Να καθορίσει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους ο Ανάδοχος θα 

παρέξει την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο 
Κύπρο 

 
1.7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : ……………….. 2016 

1.8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ: ………………….. 2016  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Αντικείµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο 
 

2.1 Οι υπηρεσίες που αναλαµβάνει να παρέξει η εταιρεία, στα πλαίσια της 
ανατιθέµενης σε αυτήν µε την παρούσα, είναι η προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 
Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο. Ειδικότερα αναλαµβάνει την προµήθεια του 
κάτωθι καυσίµου: 
 
Επωνυµία 
Αναδόχου 

Κωδικός 
Αριθµός 
Είδους 

Κατά CPV 

  

Περιγραφή 
Είδους Κατά 

CPV 

  

 
ΜΜ 

Ανώτατη/Ποσότητα 
Συµβατικού 

Έτους 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ 
Η ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(Συµβατικού 
Έτους) 

 09134100-8 Πετρέλαιο 
ντίζελ (NATO 

F-76) 

ΛΤΡ   
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ΑΡΘΡΟ 3:Συµβατικό Τίµηµα 
 
3.1 Συνολικό Τίµηµα: Η συνολική οροφή της παρούσας ανέρχεται σε τρία 
εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000,00€). 
 
3.2 Το συνολικό τίµηµα: 
3.2.1  Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου. 
3.2.2. ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 
3.2.3. Απαλλάσσεται Φ.Π.Α.  
3.2.4. Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 1% κατά Ν. 2238/1994. 
3.3.  Στο συνολικό κόστος συµπεριλαµβάνονται τυχόν πρόσθετοι φόροι. 
3.4  Το κόστος παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι εξάντλησης 
της προϋπολογισθείσας οροφής. 
3.5     Η µέγιστη τιµή των καυσίµων ανά χιλιόµετρο (€/ΧΛΤ) καθορίζεται για κάθε τύπο 
καυσίµου σύµφωνα µε τον κατωτέρο τύπο:  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Πετρέλαιο Ντίζελ (NATO F-76) (HCIF ULSD + PREMIUM) X (EURO/$) X 

1,005 X D 
 
3.6     Για την απόδοση των ανωτέρω όρων ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στη 
διακήρυξη του διαγωνισµού που προηγήθηκε της προµήθειας. 
3.7     Ειδικά για το PREMIUM και την πυκνότητα καυσίµου ανά τύπο καυσίµου 
ισχύουν τα εξής: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PREMIUM ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο Ντίζελ (NATO F-

76) 
………………………….. ………………………….. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4:Κρατήσεις-Φόροι 
 
4.1 Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω νόµιµες 
κρατήσεις: 
 
  

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
α ΜΤΝ 4 
β ΕΛΟΑΝ 2 
γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 

κρατήσεων 2,4% 
0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10 
ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,003 
στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,0006 

ΣΥΝΟΛΟ 6,2476% 
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4.2. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Άρθρου 24 του Νόµου 2238/1994: Σε ποσοστό 1% 
 
4.3. Παρακράτηση ΕΑΑ∆ΗΣΥ: Τµηµατικά, µε την πληρωµή εκάστοτε τιµολογίου 
µε µέριµνα του φορέα χρηµατοδότησης (ΓΕΝ/∆1), λαµβάνοντας υπόψη την 
οικονοµική κατανοµή της εγκεκριµένης προϋπολογισθείσας οροφής της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5:Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

5.1 Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα «Α» 
της παρούσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: Αρµόδιοι Φορείς 
 
6.1 Αρµόδιοι Φορείς για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι: 
  

α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/∆1 
β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 
γ. Φορέας Χρηµατοδότησης (Πιστώσεων): ΓΕΝ/∆1 
δ. Φορέας Πληρωµής: ΓΕΝ/∆1 
ε. Φορέας Παρακολούθησης: Αναθέτουσα Αρχή 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Τόπος Εκτέλεσης 
 
7.1 Όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Γ» της ∆ιακήρυξης. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8: Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 
 

8.1 Ο Επιχειρησιακός Φορέας θα υποβάλλει αίτηµα στον Ανάδοχο για την 
προµήθεια καυσίµων, κοινοποιώντας το ταυτόχρονα το αίτηµα στην Αναθέτουσα 
Αρχή και την διάθεση πίστωσης (ΑΑΥ). 
 
8.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την σύνταξη και την υποβολή του κόστους κάθε 
αιτήµατος από τον Επιχειρησιακό Φορέα µε κοινοποίηση την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
8.3. Σε κάθε περίπτωση ο επιχειρησιακός φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει 
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης προµήθειας, της αποδοχής 
του κόστους αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης  µε την παράλληλη 
γνωστοποίηση των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) από τις πιστώσεις του λειτουργικού προϋπολογισµού.  
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8.4 Η Αναθέτουσα Αρχή µόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων ανωτέρω 
παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – 
εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προµήθειας.       
      
8.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την 
επικείµενη λήξη της Σύµβασης λόγω επικείµενης εξάντλησης του καθορισµένου 
συµβατικού τιµήµατος, ήτοι συνολικά 3.500.000,00€. 
  
8.5. Το κόστος των συνολικά παρεχόµενων υπηρεσιών του παρόχου σε καµία 
περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολικά προϋπολογισθείσα οροφή. Γι’ αυτό το λόγο η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα έγκρισης των εκάστοτε αιτηµάτων του 
Επιχειρησιακού Φορέα προς τον πάροχο, όταν το συνολικό κόστος θα πλησιάζει το 
όριο του συµβατικού τιµήµατος. 
 
8.6 Η διάρκεια της εκτελεστικής συµφωνίας δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 
 

ΑΡΘΡΟ  9: Πιστώσεις 
 
9.1         Οι απαιτούµενες πιστώσεις θα διατεθούν: 
9.1.1  Από ΚΑΕ 1511 αρµοδιότητας ΓΕΝ/∆1. 
9.1.2  Εις βάρος Π/Υ ετών 2016-2018. 
9.1.3  Αρµοδιότητας: Φορέα Χρηµατοδότησης. 
9.1.4  Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος Κυρίου 
∆ιατάκτη στο όνοµα της εταιρείας. 
9.1.5  Με µέριµνα: Επιχειρησιακού Φορέα. 

 
ΑΡΘΡΟ   10: Πληρωµές 

 
10.1  Η πληρωµή των εκάστοτε παρεχόµενων προµηθειών, θα εξοφλούνται 
σε ευρώ, βάσει των παρακάτω δικαιολογητικών: 
10.1.1.  Τιµολόγιο Προµήθειας Υλικών. 
10.1.2. Αντίγραφο έγγραφης ειδοποίησης – εντολής από την Αρµόδια Αρχή. 
10.1.3. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ήθελε απαιτηθεί από την Υπηρεσία 
στο πλαίσιο των οριζοµένων στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07. 
 
10.2   Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται από 
την αρµόδια Υπηρεσία, εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής από 
τον Ανάδοχο των ανωτέρω δικαιολογητικών.  

10.3   Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση 
δεόντως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων Ε.∆ 
τα αντίγραφα δικαιολογητικών πληρωµών που φυλάγονται στο αρχείο του για έλεγχο, 
σε οποιοδήποτε χρόνο, µέσα σε πέντε (5) χρόνια από της ηµεροµηνίας πληρωµής 
τους. 
 
10.4          Το (τµηµατικό) τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, εξήντα 
(60) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ 
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εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται µε 
µέριµνα και ευθύνη της εταιρείας. 
 
10.5          Παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος: Βεβαιώνεται µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον φορέα πληρωµής. 
 
10.6          Με µέριµνα της εταιρείας θα καθορισθούν τα ακόλουθα: 
10.6.1.          Πλήρη Επωνυµία Εταιρείας. 
10.6.2.          Στοιχεία ∆ικαιούχου (εφόσον απαιτείται). 
10.6.3.          ∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας 
10.6.4.          ΑΦΜ Εταιρείας. 
10.6.5.          Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού: 
10.6.6.          Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος. 
10.6.7.          ∆ιεύθυνση Τραπεζικού Ιδρύµατος. 
10.6.8.          IBAN 
10.6.8.         SWIFT 
 

 
ΑΡΘΡΟ  11: ∆ικαιολογητικά ∆απάνης 

 
11.1  Ενταλµατοποίηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
11.1.1  Αντίγραφο της Κατακυρωτικής Απόφασης 
11.1.2  Αντίγραφο της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ ΓΕΝ και εταιρείας 
«…………..» 
11.1.3  Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιµολόγιο προµήθειας υλικών του 
προµηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθµός τραπεζικού λογαριασµού. 
11.1.4  Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα, οι οποίες θα πρέπει να 
προσκοµίζονται στον εκάστοτε φορέα πληρωµής κατά την ηµέρα διενέργεια της 
πληρωµής. 
11.1.5                Αντίγραφο έγγραφης ειδοποίησης – εντολής από την Αρµόδια Αρχή.  
11.1.6      Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ήθελε απαιτηθεί από την Υπηρεσία 
στο πλαίσιο των οριζοµένων στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  12: Ενέργειες για την Πληρωµή 
 
12.1  Μετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα πληρωµής, µε µέριµνα 
και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:  
12.1.1  Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 
12.1.2  Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ   13: Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης 
 
13.1 Ο χρόνος εκτέλεσης της παροχής δύναται να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, 
ύστερα από σχετικό αίτηµα της εταιρείας που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης, και κατά την κρίση του κατακυρώσαντος. 



Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΣΤ-7 
 

 

 
13.2 Εάν ο χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες, δύναται να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού, κατά την κρίση του 
κατακυρώσαντος.  
 
13.3 Στις περιπτώσεις παρατάσεως επιβάλλονται οι κυρώσεις σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις οικείες διατάξεις περί προστίµων της παρούσας.  
 
13.4 Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, η παροχή δεν 
παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά 
µε την αιτηθείσα παράταση. 
 
13.5 Κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, κλάσµα ηµέρας θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. 
 
13.6 Κάθε αίτηµα παράτασης πρέπει: 
13.6.1 Να υποβληθεί από την εταιρεία προ της εκπνοής του αρχικώς καθορισθέντος 
συµβατικού χρόνου. 
13.6.2 Να στοιχειοθετείται αιτιολογηµένα βασισµένο σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις. 
13.6.3 Να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ   14: Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις 
 

14.1 Σε περίπτωση που η παροχή παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, όπως αυτός διαµορφώθηκε µε τυχόν παράταση από ΠΝ, επιβάλλεται 
πρόστιµο. 
 
14.2 Το πρόστιµο υπολογίζεται ως εξής: 
14.2.1 Για καθυστέρηση µέχρι το ¼ του µέγιστου συµβατικώς προβλεποµένου: 
Ποσοστό 1% επί του συµβατικού τιµήµατος του εκπρόθεσµου συµβατικού 
αντικειµένου. 
14.2.2 Για καθυστέρηση από το ¼ µέχρι το ½ του µέγιστου συµβατικώς 
προβλεποµένου: Ποσοστό 3% επί του συµβατικού τιµήµατος του εκπρόθεσµου 
συµβατικού αντικειµένου. 
14.2.3 Για καθυστέρηση άνω του ½ του µέγιστου συµβατικώς προβλεποµένου: 
Ποσοστό 5% επί του συµβατικού τιµήµατος του εκπρόθεσµου αντικειµένου. 
 
14.3 Το ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί του συµβατικού τιµήµατος άνευ 
ΦΠΑ και µόνο ως προς την εκπρόθεσµη ποσότητα και αντικείµενο. 
 
14.4 Εφόσον η εκπρόθεσµη συµβατική ποσότητα ή το εκπρόθεσµο συµβατικό 
αντικείµενο επηρεάζει τη χρησιµοποίηση ποσότητας ή αντικείµενο  που παραδόθηκε 
εµπρόθεσµα, τότε το πρόστιµο υπολογίζεται επί του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος. 
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14.5 Η είσπραξη του προστίµου γίνεται κατά κρίση του Φορέα Πληρωµής, 
διαζευκτικά: 
14.5.1 Από την υφιστάµενη ή επόµενη πληρωµή του προµηθευτή. 
14.5.2 Με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 'εις χείρας' του φορέα 
πληρωµής. 
14.5.3 Με κατάθεση του ποσού απευθείας από τον προµηθευτή υπέρ Γ.Ε.Ν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ   15: Ανωτέρα Βία 
 

15.1 Η εταιρεία 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 στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη 
περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω 
αιτήµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ   16: Εγγυήσεις 
 

16.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο κατέθεσε στον 
εργοδότη, την υπ αριθµ.                                       εγγυητική επιστολή                   
χρονικής ισχύος τριάντα (30) µηνών, αξίας ίσης µε ποσοστό 0,5% συµβατικού 
τιµήµατος, ήτοι ……. χιλιάδων (………,00€) ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική θα 
επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο 
τµήµα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε µετά την οριστική εκπνοή του 
συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας και του χρονικού διαστήµατος των δύο 
(2) µηνών µετά την λήξη της συµβάσεως όπου ο µεταφορέας θα έχει αναλάβει την 
υποχρέωση παραλαβής και προώθησης των στρατιωτικών υλικών και εφοδίων που 
θα παραδίδονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσµευση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει µετά την εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεων εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού. 
 

ΑΡΘΡΟ   17: Ειδικοί Όροι 
 

17.1 Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα «Γ» 
της ∆ιακήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ   18: Λήξη της Συµφωνίας Πλαίσιο 
 
18.1 Χρόνος λήξης της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο θα συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία ανάλωσης του συνολικού συµβατικού τιµήµατος που καθορίζεται ως 
οροφή. 
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ΑΡΘΡΟ   19: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 
 

19.1 Η Εκτελεστική Συµφωνίας που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από 
την ισχύουσα Νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους.  
 
19.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.  
 
 

ΑΡΘΡΟ   20: Στοιχεία Φορέων 
 

20.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2, τηλ. 210 - 6551691, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
∆ιεύθυνση Ε2, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα 
 
20.2 Επιχειρησιακός Φορέας:ΓΕΝ/∆1, τηλ 210 – 6551732, Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, ∆ιεύθυνση ∆1, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα 
 
 

ΑΡΘΡΟ   21: Τροποποίηση Συµφωνίας Πλαίσιο 
 

21.1 Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του µεταφορέα, που 
απορρέουν από τη σύµβαση, ολικά ή µερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
21.2 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία 
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον. 
 
21.3  Η Συµφωνία Πλαίσιο τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο µερών κατά 
την κρίση του κατακυρώσαντος. 
 
21.4      Μετά από αιτιολόγηση εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή µόνο η  
τροποποίηση ΜΗ θεµελιωδών συµβατικών διατάξεων. 

                                
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                  Για τον Εργολάβο                                          
  

…………………………………………                    ………………………………………… 
∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτηµα ‘Α’: Τεχνικές Προδιαγραφές 
Παράρτηµα ‘Β’: Οικονοµική Προσφορά εταιρείας…….. 

 
 

                                   Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
           Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

Ακριβές Αντίγραφο                                     
 
 
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου 
  Τµηµατάρχης ∆Γ/ΓΕΝ-ΙΙ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 28 Μαρ. 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤΟ  
Φ.602.2/ 35 /282756/Σ.1049         
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ    /2016 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ   ΣΤΗΝ    

« ………………………………………………………………………»    

 

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ’ ανώτατο όριο): ………… ΕΥΡΩ (€) 

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 

 

- Εκδόθηκε και υπογράφεται στην Αθήνα την ……….……. 2016  (ηµεροµηνία)   

από τη µία πλευρά, που εφεξής θα αποκαλείται  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας ,  εκπροσωπουµένου από τον  

∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως  Ε2 του Κλάδου Ε  

                                                             , νοµίµως εξουσιοδοτηµένου  

µε την Φ. 602.2/     /                       /ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ  

 

και 

- Υπογράφεται στην Αθήνα την ………………………..………2016  (ηµεροµηνία)   

από την άλλη πλευρά, που εφεξής θα αποκαλείται  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) : …………………………………………………….. 

νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..κ

άτοχο του υπ' αριθµ. Α.∆.Τ. :……………………………..…..                                 

………………………………………………………… (Τίτλος Εργασίας)  



Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Ζ-2 
 

 

ενεργώντας σύµφωνα µε την από …….…………………..επιστολή 

εξουσιοδότησης του Προέδρου / ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας  

 

Από κοινού ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα αποκαλούνται κατωτέρω στο παρόν ως  

«τα Μέρη» και το καθένα χωριστά ως «Πλευρά». 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ   ΚΑΙ  ΚΑΝΟΥΝ   ΑΜΟΙΒΑΙΑ   ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ   ΤΑ   ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Σύµβασης – Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης    

 

1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια καυσίµων…….. για την κίνηση 

Πολεµικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο από …………… µέχρι  ……………………… 

2.  Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’αριθµ. συµφωνίας πλαίσιο…..  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συµβατικό Τίµηµα 

 

2.1      Το συνολικό τίµηµα της προµήθειας καυσίµων…….. για την κίνηση Πολεµικών 

Πλοίων στη Νήσο Κύπρο, ανέρχεται σε……. 

2.2.     Οι υπόλοιποι όροι του άρθρου 3 της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο 

αναφορικά µε το συµβατικό τίµηµα εξακολουθούν να ισχύουν.  

2.3 Κατατέθηκε στην Υπηρεσία Εγγύηση 5% επί του κόστους εκτελεστικής 

συµφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Λοιποί Όροι  

 

3. Οι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο ……….. συνεχίζουν να ισχύουν 

αναλογικά και για την παρούσα σύµβαση αναφορικά µε : 

 α. Κρατήσεις-Φόρους 
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 β. Αρµόδιους Φορείς 

 γ. Τόπο Εκτέλεσης 

 δ. Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 

 ε. Πιστώσεις - Πληρωµές 

 στ. ∆ικαιολογητικά ∆απάνης  

 ζ. Ενέργειες για την Πληρωµή 

 η. Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης 

 θ. Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις 

 ι. Ανωτέρα Βία 

 ια. Ειδικούς Όρους 

 ιβ. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 

 ιγ. Τροποποίηση Σύµβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Θέση της Παρούσας Σύµβασης σε Ισχύ 

4. Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 

από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Τελικοί Όροι 

5.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

5.2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

5.3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν ανακύψουν 

αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά το Π∆ 118/07, 

η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά 

του προµηθευτή, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα. 
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5.4. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 

συµβαλλοµένους σε  δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η 

αναθέτουσα Αρχή και  ένα (1) ο Ανάδοχος  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

                                

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                  Για τον Εργολάβο                                          

  

…………………………………………                    ………………………………………… 

∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

 

 

                                   Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
           Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

Ακριβές Αντίγραφο                                     
 
 
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου 
  Τµηµατάρχης ∆Γ/ΓΕΝ-ΙΙ 
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