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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 13/19 
 

Ηλεκτρονική Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης, με την 
Εταιρεία «AIRBUS HELICOPTERS» για την Επισκευή και Εφαρμογή Τροποποίησης 

Emergency  Αlert Service Bulletin 01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, ΜΑΙΝ GEAR BOX, 
NSN:1615145330577, P/N 332A32100703T, S/N M928, Ε/Π S/P. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  73842 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

(Περιφερειακή  Κυβερνητική Αρχή, με 
κύρια δραστηριότητα: Άμυνα) 

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ). 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) 
–  Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονική Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς 
Δημοσίευση Προκήρυξης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Επισκευή και Εφαρμογή Τροποίησης Emergency 
Service Bulletin 01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, ΜΑΙΝ GEAR 
BOX, NSN:1615145330577, P/N 332A32100703T, S/N 
M928, Ε/Π S/P.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη 
τιμή) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50212000-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

220.938,00€ μη συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων ποσοστού 6,27868% ή 

234.809,99€ συμπεριλαμβανομένων  των 
προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια 
απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00). 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6,27868% επί της συμβατικής αξίας 

mailto:yppa@haf.gr


2  

 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν: 
 
  α. Του Ν.Δ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄251/23-11-70) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ τ.Α’143/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 
 

β. Του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄35/15-2-95) «Οργάνωση και Λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο οικονομικός φορέας εξωτερικού (αλλοδαπές 
επιχειρήσεις) που δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα απαλλάσσεται της παρακράτησης φόρου κατά 
την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της 
διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 
μόνιμης εγκατάστασής του. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Από πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ έτους 
2019, επί ΑΛΕ 2420304001 (KAE 0863)/ΕΦ 101120401 
(ΑΑΥ 3587/13-05-19/ΔΑΥ/Γ3/2)  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Η παράδοση του επισκευασμένου υλικού απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί με όρους DAP (DELIVERY AT 
PLACE) – Incoterms 2010, στις εγκαταστάσεις του 201 
ΚΕΦΑ (A/B Ελευσίνας).  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας. 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ΑΡΧΙΚΗ) 

Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

17 Μαϊου 2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 07:00 πμ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη ώρα 15:00 μμ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την                           
24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 

16 Μαϊου 19 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

16 Μαϊου 19 
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γ. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α’45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

δ. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α’248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   ε. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 30/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 
279/10-11-05). 
 
   στ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
  ζ.  Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

η. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και 
ιδίως τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 
Διοίκησης. 
 

θ. Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄52/28-2-13) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 ι.   Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου  
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές 
συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
    ια. Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 ιβ. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄74/26-3-14) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (ΦΕΚ τ.Α΄161/25-9-92) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών 
προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 ιγ. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄143/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 
 
   ιδ. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α’147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 227/6-12-16)  και του 
Ν.4605/19 (ΦΕΚ τ.Α΄ 52/1-4-19) και ισχύει. 
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     ιε. Του ΠΔ 82/1996 (ΦΕΚ τ.Α΄ 66/11-4-96) «Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», όπως αυτό ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 
και το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005. 
 

                 ιστ. Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 145/05-08-16) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει 
του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-2016 εγγράφου του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 
     ιζ. Του ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ τ.Α΄ 63/4-5-17) περί «Κανονισμός Λειτουργίας 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Ποσφυγών». 
 
   ιη. Τις διατάξεις του ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4-5-17) «Κανονισμός 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 
 
   

2. Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν: 
 

α. Την υπ΄ αριθ. 20977/23 Αυγ 07 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1673/23-8-2007) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας  «Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 
 

β. Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί–συμπληρωθεί με 
την υπ΄ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/ 
2-9-08). 

 
    γ. Την υπ΄ αριθμ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 3335/11 Δεκ 14) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (τ.Α΄ 204) 
όπως ισχύει». 
 

  δ. Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147). 

 
            ε. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22 Μαϊ 17 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 
1781/23-5-17), «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 
 
                      στ. Την υπ΄ αριθμ. 56902/215/19 Μαϊ 17 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 1924/2-6-17), «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
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                        ζ. Την ΑΔ.Φ.831/1891/Σ.490/22 Απρ 19/ΔΑΥ/Γ3/4γ εντολή διενέργειας 
διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής (Διοίκηση 
Αεροπορικής Υποστήριξης/ ΔΑΥ). 
  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

3. Ηλεκτρονική διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς τη δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης με την κατασκευάστρια εταιρεία «Airbus Helicopters», με 
σκοπό την υπογραφή σύμβασης στο αντικείμενο «Επισκευή και Εφαρμογή 
Τροποποίησης  Emergency Alert Service Bulletin 01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, ΜΑΙΝ 
GEAR BOX, NSN:1615145330577, P/N 332A32100703T, S/N M928, Ε/Π S/P». 
   
 4. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης στο αντικείμενο του 
θέματος, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (234.809,99€), 
απαλλασσομένου ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.2859/00. 
 
 5. Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
1924/2-6-17) και του Ν.4412/2016 (άρθρο 36), καθώς και τα καθοριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 
 
 6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η            
17η Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 18η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 μμ.  
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 στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α 
56902/215/19 Μαϊ 17. 
 
   7. Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας απαιτείται να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – 
Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής (άρθρο 5 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17) : 
 
  α. Ο οικονομικός φορέας αιτείται την εγγραφή του και την εγγραφή των 
στελεχών του παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενος τους όρους 
χρήσης του συστήματος ταυτοποιούμενος ως ακολούθως : 
 
   (1) Εφόσον διαθέτει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιείται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτός κατέχει από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 
του συστήματος.  
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   (2) Εάν ο οικονομικός φορέας ανήκει σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
δύναται να αιτείται την εγγραφή του : 
 
    α/ είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), ταυτοποιούμενος με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχει από το αντίστοιχο σύστημα.  
 
    β/ είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα 
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης 
και χρήσης του συστήματος. 
 
   (3) Εάν ο οικονομικός φορέας δεν εντάσσεται στα προηγούμενα 
δύο εδάφια,  αιτείται την εγγραφή του και ταυτοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας : 
 
    α/ είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
 
    β/ είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως 
αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή 
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομίζοντας εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
 8. Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει ηλεκτρονικά, τρείς (3) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι την 24η  Ιουνίου 
2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαπραγμάτευσης (εφεξής «Επιτροπή της Διαπραγμάτευσης») εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 

9. Η διαδικασία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης και η υλοποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου καθορίζονται στους Γενικούς Όρους της διακήρυξης, στις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας και στο σχέδιο της σύμβασης, ως τα Παράρτηματα «Α΄» έως 
«Γ΄» που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
 

1. 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

 
10. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης της διαπραγμάτευσης θα αναρτηθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας 
(www.haf.gr), στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr (Περίληψη της Διακήρυξης) με 
ΑΔΑ:Ω7Α06-Λ30 και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ με 
κωδικό διαγωνισμού :73842 
 

http://www.haf.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 11. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΕΛΔΑ/ΑΘ) ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.Δ 
721/1970. 
 

12. Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται: 
 

α. Κατά το στάδιο της προκήρυξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  
στο Τμήμα Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές: Ανθσγός (ΥΟΚ) 
Παναγιώτα Αγοραστού ,Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζή και Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη 
τηλεφ.2108705013-15-10. 
 

β. Κατά το στάδιο της διενέργειας της διαπραγμάτευσης στο Τμήμα 
Διενέργειας της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές: Ασμίας (ΥΤΑ) Φόβος Νικόλαος 
τηλεφ.2108705023 και Ασμίας (ΕΟΙΤ) Ταξιάρχου Ευστάθιος τηλεφ.2108705058. 
   
 
             Αθήνα, 15 Μαϊου 2019 
 
 
 
 

  

 
           
 
 
 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
        Ο Γραμματέας της ΥΠ/ΠΑ 
       Υπσγός (ΤΕΑ) Πέτρος Ντόνας  

 

Σμχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.13/2019) 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 1ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Άρθρο 1ο Αντικείμενο  Διαπραγμάτευσης 

Άρθρο 2ο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Οικονομικής 
Προσφοράς 

Άρθρο 3ο Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Άρθρο 4ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Άρθρο 5ο Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση Τιμών 

Άρθρο 6ο Διαδικασία Αξιολόγησης Πρoσφoράς 

Άρθρο 7ο 
Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – 
Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 

Άρθρο 8ο Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 

Άρθρο 9ο Εγγυοδοσία 

ΜΕΡΟΣ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 10ο Εκτέλεση Συμβατικού Αντικειμένου 

Άρθρο 11ο Πληρωμή 

Άρθρο 12ο Εμπιστευτικότητα 

Άρθρο 13ο Γλώσσα Εγγράφων Διαπραγμάτευσης 

Άρθρο 14ο Λοιποί  Όροι 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.13/2019) 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Μέρος 1ο – Όροι Διαπραγμάτευσης 

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Διαπραγμάτευσης 
 

 

1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη οικονομικού φορέα για την 
Επισκευή και Εφαρμογή Τροποποίησης Emergency Alert Service Bulletin 01.00.82 
Υλικού ΛΟΛ, MAIN GEAR BOX, NSN:1615145330577, P/N 332A32-1007-03T, Ποσότητα: 
ΕΝΑ (1), S/N M928, [CAGE CODE: F0210, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΕΜ): AIRBUS 
HELICOPTERS (EUROCOPTER), ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ε/Π SUPER 
PUMA): AIRBUS HELICOPTERS (EUROCOPTER)] Ε/Π SUPER PUMA S/N 2787, και τη 
σύναψη σύμβασης, προϋπολογισθείσας αξίας 220.938,00€,  μη συμπεριλαμβανομένων 
των προβλεπόμενων κρατήσεων ποσοστού 6,27868%, ή 234.809,99€ 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  και απαλλασσομένης 
ΦΠΑ.                                                                                     
 

2. Το υλικό MAIN GEAR BOX αποτελεί κύριο συγκρότημα των Ε/Π SUPER 
PUMA και κάθε Ε/Π φέρει ένα (1) τεμάχιο. Είναι Λήξεως Ορίου Λειτουργίας, με όριο 
λειτουργίας (TBO) 3000hours. Η αξιοποίηση του υλικού απαιτείται να πραγματοποιηθεί, 
σύμφωνα με το  MANUAL της κατασκευάστριας εταιρείας AIRBUS HELICOPTERS 
(EUROCOPTER), από τον κατασκευαστή τους (ΟΕΜ) ή από τον κατασκευαστή του Ε/Π ή 
από πιστοποιημένο επισκευαστικό φορέα (ΟΕΜ certified ή EASA/FAA certified Repair 
shop) για τα συγκεκριμένα υλικά. Οι απαιτούμενες εργασίες περιγράφονται ως εξής:  

 
α. Επισκευή του Υλικού  MAIN GEAR BOX, P/N:332 

Α32100703Τ,NSN:1615145330577, S/N:Μ928. 
 

β. Εφαρμογή της Alert Service Bulletin AS332- 01.00.82 (αδαπάνως). 
 
     γ. Τροποποίηση του υλικού σε P/N 332A32100706T (αδαπάνως). 
 

    3.  Η επισκευή αντικειμένου θέματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη ως παράρτημα «Β΄». 
 

4. Η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ)  
σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 άρθρο 27. 

                                                       
         5.  Η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού Ακριβούς Κόστους που 
αντιστοιχεί στο υλικό για την ολοκλήρωση της Επισκευής (Exact Cost) του, θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση αντίστοιχης κατακυρωτικής απόφασης για τροποποίηση 
της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα αρχή δεν εγκρίνει την αξιοποίηση, τότε 



10  

με έκδοση κατακυρωτικής απόφασης για το  υλικό και μετά την παραλαβή του ως 
παράγραφοι 1.6, 1.7 & 1.9 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας διακήρυξης, θα 
καταβληθεί στον ανάδοχο μόνο το Κόστος Επιθεώρησης ήτοι 21.862,40 €. 
 
 2. Η προϋπολογισθείσα τιμή του αντικειμένου της Διαπραγμάτευσης 
επιμερίζεται ως κάτωθι: 

 

 Περιγραφή Αναβάθμισης 
Εκτιμώμενη Αξία 

(EUR) 

Εργασία –Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών 

 (με καινούργια) 
172.007,00 € 

Εργασία –Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών  

(με επισκευασμένα) 
48.931,00 € 

Σύνολο Άνευ Κρατήσεων 220.938,00€ 

Κρατήσεις (6,27868%) 13.871,99€ 

Σύνολο Με Κρατήσεις 234.809,99€ 

 
 
6. Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης ταξινομείται με τον 

κωδικό CPV: 50212000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ελικοπτέρων». 
 
7. Η σύναψη της Σύμβασης διενεργείται με τη προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του Νόμου 4412/2016 στο άρθρο 32, 
§2.γ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

  
                                                           

Άρθρο 2ο 
Δικαιoλoγητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Οικονομικής Προσφοράς 

 
1. Ο οικονομικός φορέας «AIRBUS HELICOPTERS» προκειμένου να 

συμμετάσχει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, απαιτείται να καταρτίσει και να υποβάλει 
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτή, 
στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν.4412/2016 (άρθρο 36) και το άρθρο 15 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17. 
 
 
 2. Ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1924/02.06.2017) και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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3.  Οι αλλοδαπός οικονομικός φορέας δεν έχει την υποχρέωση να υπογράφει 
τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά 
μπορεί να τα αυθεντικοποιεί με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής του δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 

4. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την 
προσφορά του (άρθρο 92 του Ν.4412/2016), εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, έναν 
φάκελο με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική 
Προσφορά». 
 

5. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα :  
 
  α. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
   (1)  Εγγύηση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση ποσοστού 
2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης  σύμφωνα με όσα 
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας, το άρθρο 72 παραγρ. 1α του Ν. 
4412/2016  και το άρθρο 15 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής 
της διαπραγμάτευσης σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

(2) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του N. 4412/2016 το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες προβλέψεις :  
 
    (α) Η ΥΠ/ΠΑ, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής : 
 

     1/ ∆ηµιουργεί µέσα από την ιστοσελίδα : 
 

          https://espdint.eprocurement.gov.gr   
 
το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συµπληρώνοντας και 
επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.  
 
        2/ Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, 
επιλέγει εξαγωγή.  
 
        3/ Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν 
είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). 
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  
 
              (β) Ο οικονοµικός φορέας :  
 
        1/ Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το 
ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα : 
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https://espdint.eprocurement.gov.gr   
 
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Eπαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του 
διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
        2/ Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει 
ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.  
 
        3/ Επιλέγει «Εξαγωγή (pdf)». Το αρχείο εµφανίζεται σε 
εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου 
προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf.  
 
        4/ Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε 
(ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
 
        5/ Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ σε µορφή .pdf 
στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
 
                  6/ Η Επιτροπή ∆ιενέργειας της Διαπραγμάτευσης, 
αξιολογεί το ΕΕΕΣ µε τη χρήση του αρχείου .pdf. 
 

 (3) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει στη διαπραγμάτευση με αντιπρόσωπό του. 

 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων το παραστατικό εκπροσώπησης να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πρίν από την υποβολή του. 
 
   (4) Τα προβλεπόμενα –κατά περίπτωση και αναλόγως της 
νομικής μορφής του οικονομικού φορέα– επικαιροποιημένα αποδεικτικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα, και έγγραφα εκπροσώπησης, από τα οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια ότι 
το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν τo ΕΕΕΣ και τα λοιπά έγγραφα της 
υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την υπογραφή του/τους τον οικονομικό 
φορέα στο πλαίσιο της παρούσας διαπραγμάτευσης (λ.χ ΦΕΚ εκπροσώπησης, έτερο 
παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ).  
 
  

β. Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς : 
 
     (1) Συνοπτική περιγραφή σε μορφή αρχείου (.pdf), το οποίο θα 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του 
(υπο)φακέλου της τεχνικής προσφοράς, στην ελληνική γλώσσα του προσφερόμενου 
είδους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας ως Παράρτημα «Β» της 
παρούσας. Η τεχνική προσφορά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τυχόν υλικό 
τεκμηρίωσης, κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, prospectus, φωτογραφίες, μεθοδολογία 
παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη βιβλιογραφία, 
μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, 
συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της διακήρυξης. Στο φύλλο της τεχνικής προσφοράς θα καταγράφονται όλα 
τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά. 
               
  γ. Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς: 
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 Τα δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνουν την 
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ήτοι τα 
απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία η οποία και θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις: 
 

 (1)  Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια 
από την οικονομική προσφορά και πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

 
 (2) Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, 

θα είναι οι τιμές χωρίς ΦΠΑ, καθόσον η εν λόγω προμήθεια απαλάσσεται της επιβολής 
ΦΠΑ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.2589/00. 
 

 (3) Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, 
θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, προβλεπόμενοι φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες). 

 
 (4) Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται 

δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 
«ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει 
η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή 
υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
 

 (5) Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να εισάγει με 
καταχώρηση σε αντίστοιχα ηλεκτρονικά πεδία βάσει των οποίων παράγεται η οικονομική 
προσφορά από το Σύστημα, υπολογισμένη και στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία.  
 
   (6) Πρoσφoρά με την οποία δε δίδεται η τιμή σε ευρώ (€) ή 
καθορίζεται μ΄ αυτή σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
   (7) Η προσφορά δεν επιτρέπεται να θέτει όρο αναπροσαρμογής 
της τιμής. 

 
   (8) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον 
συμμετέχοντα στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως 
όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές), σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016, 
ο δε συμμετέχοντας υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνει κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  
Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς (πχ σχετικά με την οικονομία της προμήθειας/τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο οικονομικός φορέας θα 
παράσχει τις εργασίες/την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 
χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
    (9) Οι τιμές της προσφοράς δεν μπορούν να μεταβάλλονται 
κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 
προσφοράς, ο οικονομικός φορέας δε δικαιούται, κατά τη γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής του στην παράταση αυτή, να υποβάλλει νέους πίνακες τιμών ή να 
τροποποιήσει τους αρχικούς. Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για το αμετάβλητο της 
προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών του, με βάση 
τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική του προσφορά. 
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  6. Για την υποβολή των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν συνήθεις 
πλημμέλειες που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από 
τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας : 
 

α. Δικαιολογητικά συμμετοχής : 
 

   (1) Αναφορικά με τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ : 
 

                        α/ Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 
(οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), 
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.  

 
                         β/ Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 
(οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), 
πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με 
χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις 
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  
 

 
                           γ/ Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, 
προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή 
υπεργολαβίας, στις ικανότητες των οποίων ΔΕΝ στηρίζεται προκειμένου αυτός να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής (οικονομικής/ χρηματοοικονομικής επάρκειας και 
τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), δεν απαιτείται η υποβολή και για αυτούς 
(υπεργολάβους) σχετικού ΕΕΕΣ.  
 
                          δ/ Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης,  το  οποίο/α 
υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και για τους υπεργολάβους 
σχετικού ΕΕΕΣ (άρθρο 131 του Ν. 4412/16). 
 

(2) Αναφορικά με την υπογραφή και υποβολή του ΕΕΕΣ 
ισχύουν τα ακόλουθα : 
 

(α) Tα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 79Α «Υπογραφή 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου» του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει                        
(Ν. 4497/2017 – ΦΕΚ τ.Α΄ 171/13 Νοε 17), κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για τα 
ανωτέρω, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή αίτησης συμμετοχής ή ταυτίζεται με το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Το ΕΕΕΣ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως  
δέκα (10) ημέρες πρίν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   
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    (β) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 των Γενικών 
Όρων του παρόντος Παραρτήματος και στο άρθρο 3 των Ειδικών Όρων (Παράρτημα 
«Β΄»), ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και 
υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.  
     
    (γ) Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο  κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 

β. Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς : 
 

  (1) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή 
κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 
  (2) Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν»), αποτελεί λόγο απόρριψης 
της προσφοράς. 

 
  (3) Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον οικείο φάκελο όλα 
τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου .pdf. Στη συνέχεια, ο οικονομικός 
φορέας παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [εκτυπώσεις Τεχνικής 
Προσφοράς (σε μορφή αρχείου .pdf)], τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17 και 
επισυνάπτονται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. 
Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το σύστημα πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με 
τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί 
αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο σύστημα. Διαφορετικά η προσφορά δεν 
υποβάλλεται και το σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα 
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να 
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  

 
  (4) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 

«Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 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.  

 
  (5) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία τεχνικής 

προσφοράς που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω 
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αναφερόμενης προθεσμίας είναι 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 αναφέρονται λ.χ τα πιστοποιητικά ή 
οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, ISO κ.ά. 

 
  (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.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 
74/26-03-14) όσον αφορά το δειγματοληπτικό έλεγχο των αντιγράφων, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η ψηφιακή τους υπογραφή και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με 
βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

 
7. Όλα τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά επί ποινή αποκλεισμού και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους. 
 

8. Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω 
αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 
 

 

Άρθρο 3ο 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 

►  Διευκρίνιση :  Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση 

εγγράφων, αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 
 1. Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε 
φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται 
από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη μορφή στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ειδικότερα, 
υποβάλλονται: 
 
  α. Τα προβλεπόμενα -κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής 
μορφής του οικονομικού φορέα-  επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα 
οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια: 
 
   (1) Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το ΕΕΕΣ 
και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την υπογραφή 
του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού (λ.χ ΦΕΚ 
εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κλπ). 
 
   (2) Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα του 
μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
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φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και για το/τα 
οποίο/α απαιτείται η συνυποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο β. (1) κατωτέρω (λ.χ ΦΕΚ που 
αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης, το συμφωνητικό σύστασης οικονομικού 
φορέα, κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ) 
   

β. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, 
κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 
 
   (1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εως 
τρεις μήνες πρίν από την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους :  
 
    (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42),  
 
    (β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία 
ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,   
 
    (γ) 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, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
 
    (δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
    (ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  
 
    (στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α' 215). 
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   (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
να είναι είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πρίν από την υποβολής του. 
 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσής του έως τελευταίου τριμήνου πρίν από την υποβολή, που να πιστοποιεί ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκυπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
   (4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα 
(30) εργάσιμων ημερών πρίν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση - η οποία να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν 
από την υποβολή της - ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι  εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Σε περίπτωση αναδόχου του εξωτερικού και αν το κράτος–μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις 
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 73, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη– μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους–
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73. 
 

2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

α. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.α.(1) του παρόντος 
άρθρου:  



19  

 
  Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών φορέων και των 
διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών απόδειξης των 
προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την υποβολή τους, δε 
συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα, καθόσον 
δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση – υποβολή τους. Η πιο 
πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημέλλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του Ν. 4412/16. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.   
   

β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(1) του παρόντος 
άρθρου:  
 

(1) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
   (2) Η υποχρέωση προσκόμισης (άρθρο 73, παρ.1 του 
Ν.4412/16) του ποινικού μητρώου αφορά ιδίως :   
 
   (α) Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  
 
    (β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  
 
   (3) Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες, 
ηλεκτρονικών αντιγράφων  ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9441οικ/.7-4-
15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων θα ελέγχεται 
δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία. 
 

γ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(2) του παρόντος 
άρθρου:  
 
   (1) Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του 
οικονομικού φορέα θα αφορά μόνο στα πιστοποιητικά του εν λόγω νομικού προσώπου 
και όχι στα πιστοποιητικά των διοικούντων ή των απασχολούμενών τους ατομικώς.  
 
   (2) Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο νομικό 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

δ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παρ. 1.β. (1), (2) και (3) του 
παρόντος άρθρου:  
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφους 1.β.(1), (2) και (3) του παρόντος, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 

ε. Επιπροσθέτως διευκρινίζονται τα ακόλουθα : 
  

(1) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 
μόνος του στη διαπραγμάτευση, αλλά αναθέτει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς, το τμήμα ή τα τμήματα της οποίας, το οποίο υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
συμβατικής αξίας (άρθρο 131 του Ν.4412/16), θα υποβάλλονται για κάθε έναν 
υπεργολάβο, μερίμνη του συμμετέχοντος, χωριστά και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
 

 (2) Τα αλλοδαπά έγγραφα απατείται να προσκομίζονται 
αρμοδίως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 4ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 
1. Η κατατεθείσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα επί 

εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκε να παρατείνει την 
προσφορά του. Εάν ο οικονομικός φορέας κληθεί να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς 
του, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκε την παράταση, 
η προσφορά του ισχύει και τον δεσμεύει και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
 
 2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 
την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 3.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται (ηλεκτρονικά με τον 
παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο) εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή 
πριν από τη 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 της διαδικασίας διαπραγμάτευσης υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο συμμετέχων 
στον διαγωνισμό μπορεί να επιλέξει, είτε να παρατείνει την προσφορά του εφόσον του 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς του, 
είτε όχι.  
 
 4.  Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διενεργηθείσα διαδικασία ή εμποδιστεί η πρόοδος 
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αυτής, συνέπεια άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών μέτρων κατά 
αποφάσεων Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
 
 5.  Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης στον οικονομικό 
φορέα μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως 
μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
 6.  Ο οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 
μέρος της μετά την ηλεκτρονική κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος 
της αποσυρθεί, ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση 
και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
 

Άρθρο 5ο  
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση Τιμών 

 
1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαπραγμάτευσης – (ΕΔΔ), προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου της προσφοράς, κατά 
το άρθρο 100 του N. 4412/2016, σε ένα στάδιο, ως εξής: 
 
  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά» την …………….., ημέρα …………..  
και ώρα 11:00 πμ. 
 
  
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τον συμμετέχοντα στη 
διαπραγμάτευση οικονομικό φορέα να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσει το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 102 του N. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 6ο  
Διαδικασία Αξιολόγησης Πρoσφoράς  

 
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων σύμφωνα με την 
ακόλουθη διαδικασία :  
 
  α. Η Επιτροπή Διενέργειας της Διαπραγματευσης (ΕΔΔ) καταγράφει 
την υποβληθείσα προσφορά, καθώς και τα υποβληθέντα αυτής δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτής σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 

β. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής - οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα. 
Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη ή αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα, ανάλογα με την 
τήρηση των απαιτήσεων της Υπηρεσίας. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής - τεχνικής – οικονομικής προσφοράς συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή του συμμετέχοντα και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται αρμοδίως από το ως άνω 
όργανο, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
  
 2. Εάν η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο 
της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την 
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τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. 
  
 3. Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή απόφαση, με την 
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα του πρακτικού της ΕΔΔ («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια του τμήματος Διενέργειας των Δγσμών της ΥΠ/ΠΑ στον 
προσφέροντα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 4. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Παραρτήματος  «Α΄» της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 7ο 
Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου 
 

 1. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και 
προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την 
παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ΄ αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 
 
 2. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή 
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, 
μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ΄ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 
 3. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εάν : 
 
  α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  
 
  β. Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
 
  γ.  Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης. 
 
 4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας 
Αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για 
τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον 
απαιτείται). 
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 5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού από την ΕΔΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 
 

Άρθρο  8ο 
Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 

 
 1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, στον συμμετέχοντα στη διαπραγμάτευση οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
 
 2. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.  
 
 3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 
της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
 
  α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων 
στο άρθρο 12 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
  
  β. Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του Ν. 4129/2013, (εφόσον απαιτείται). 
 

γ. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 
Ν. 4412/16 και μόνον στην περίπτωση προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση. 

 
 4. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
 5. Εάν ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει 
να υπογράψει τη σύμβαση, ή δεν έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή 
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανακαλείται η δυνατότητα 
συμμετοχής του σε αυτή και οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα απορρέει ένεκα αυτής και 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 9ο 
Εγγυοδοσία 

 
1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ τ.Α΄                  
139/27-6-97) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού (άρθρο 72, παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016).   
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών 
θα δίδεται σε ευρώ (€). 
 
 2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 
 
                α.  H προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2%) επί της συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπομένων κρατήσεων. 
 
                β.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν την λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν την λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  Εγγυητική επιστολή με μικρότερο χρόνο 
ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης. 
 
                γ.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με 
την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης μετά: αα) την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και γγ) την ολοκλήρωση του 
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του 
Ν. 4129/2013 (Α΄52), εφόσον απαιτείται. 
 
  δ. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/16, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
 3. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης : 
 
  α. Σύμφωνα με το άρθρο 72  παραγρ. 1β) του Ν.4412/2016, ο 
οικονομικός φορέας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, είναι υπoχρεωμέvoς 
vα καταθέσει έως την υπογραφή της εγγυητικής επιστολής που θα καλύπτει ποσό ίσο με 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων ποσοστού 6,26832% (άνευ 
ΦΠΑ) που κατακυρώθηκε σ΄ αυτόν. 
 
  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης των επισκευασμένων υλικών. 

 
  γ. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, 
την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής 
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λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
  δ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
 
  ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
 
  4.  Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας : 
  
             α. Προ της έναρξης του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των 
ειδών και για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο αυτή, o 
ανάδοχος υπoχρεoύται vα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αυτών. 
 
  β. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 
 
   (1) Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της 
παρεχόμενης εγγύησης πλέον τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.  
 
   (2) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της  
συvoλικής συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων 
ποσοστού 6,26832% (άνευ ΦΠΑ). 
 
  γ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού 
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα 
σύμβαση. 
 
 5. Εγγυητική επιστολή για τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής : 
 
   Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον 
οικονομικό φορέα μέχρι ποσοστού 30% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον 
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα 
της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την 
κατάθεση από τον οικονομικό φορέα εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής.  
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους όρους των 
εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να 
χορηγούνται τμηματικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. 
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 6. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
 
 7. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  
 
 8.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης 
του συμβατικού αντικειμένου, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το 
χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία 
εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου. 
 
 
 

Μέρος 2ο – Υλοποίηση Συμβατικού Αντικειμένου 

 
 

Άρθρο 10ο 

Εκτέλεση Συμβατικού Αντικειμένου 
 

 1. Η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Β» της 
παρούσας. 
 
 2.  Ως χρόνος ολοκλήρωσης της υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου 
ορίζεται το συντομότερο δυνατόν, ενώ σε καμία περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν θα 
υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 11ο 
Πληρωμή 

 
1.  Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται βάσει της σύμβασης σε 

ευρώ (€), σύμφωνα  με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική απόφαση της σύμβασης, 
αναλόγως του τρόπου χρηματοδότησης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή της προμήθειας  του συμβατικού αντικειμένου, από την αρμόδια επιτροπή της 
Υπηρεσίας με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις 
βάρος του οικονομικού φορέα.    
 

2.   Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
των προς επισκευή υλικών που παραδόθηκαν, με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ και η εξόφληση θα 
πραγματοποιείται από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40), όταν το 
ποσό υπερβαίνει τα 1.000,00 €.  
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει προς την Υπηρεσία στο χρόνο που 
θα του ζητηθεί, τον αριθμό λογαριασμού (κατά ΙΒΑΝ) της επιχείρησης και την Τράπεζα 
μέσω της οποίας θα γίνει η εξόφληση. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο θα εκδοθεί 
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ. Σούτσου 40) προβαίνει στην 
εξόφληση του οικονομικού φορέα στο λογαριασμό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην 
απόδοση του Φόρου Εισοδήματος. 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της επισκευής των συσκευών  
θέματος είναι : 
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  α. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της αρμόδιας 
Επιτροπής της ΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα του 
παραλαμβανομένου επισκευασμένου υλικού. 
 
   β.   Γραμμάτια εισαγωγής του επισκευασμένου υλικού στις αποθήκες 
της ΠΑ. 
 

 γ.  Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 
 
        δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμοδίου Δημοσίου 
Ταμείου (είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή βεβαίωση ότι 
δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του οικονομικού φορέα. 

 
 ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται 
να πληρωθεί υπερβαίνει  τα  2.934,70 €.  

    
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάση της ισχύουσας 

νομοθεσίας και ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

3.  Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί 
λόγο λύσης της σύμβασης. 

 
4. Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον οικονομικό φορέα και υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις : 
 
  α. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής 
και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). 
 
  β. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την 
ημερομηνία παραλαβής των προς επισκευή υλικού και την έκδοση του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου. Εάν ο οικονομικός φορέας εκδώσει τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό 
στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την 
επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

 
 5. Η πληρωμή – εξόφληση του οικονομικού φορέα θα γίνεται, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις : 
 
  α. Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του υλικού θέματος.  
 
  β. Ο οικονομικός φορέας θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
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6. Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) 
ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από τον οικονομικό φορέα, η Υπηρεσία 
καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το 
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του 
οικονομικού φορέα, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον 
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον 
ποσοστιαίες μονάδες. 
 
  7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αφορούν στον έλεγχο των 
δαπανών από τις διάφορες αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κλπ). 
 

8.     Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του οικονομικού 
φορέα, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη παράδοση των 
τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι 
παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 

 
 9. Ο οικονομικός φορέας εξωτερικού επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού 
6,27868%, οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω:  

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4% 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2% 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

0,070% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00210% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,000420% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

0,060% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,000360% 

Σύνολο 6,27868% 

 
 
  10. Ο οικονομικός φορέας εξωτερικού που δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα απαλλάσσεται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος εφαρμόζοντας κατά 
περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας 
προς αποφυγή διπλής φορολόγησης, ενώ η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 
27 Ν.2859/00). 
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Άρθρο 12ο 
Εμπιστευτικότητα 

 
1.  Ο οικονομικός φορέας, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που 
περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που 
θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο 
οικονομικός φορέας δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε 
οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή 
έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης.  
Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται 
εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονομικός φορέας δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσμεύει αυτή με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον 
οικονομικό φορέα και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 
 

Άρθρο 13ο  
Γλώσσα Εγγράφων Διαπραγμάτευσης 

 
 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να φέρουν την επισημείωση της 
Σύμβασης της Χάγης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 10 του Άρθρου 80 του 
Ν.4412/16. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188) . 
 

 
Άρθρο 14ο 

Λοιποί Όροι 
 

1. Η παρούσα διακήρυξη και η συνημμένη σε αυτήν σύμβαση, διέπονται 
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. 

 
2.  Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες 

διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζει ο συμμετέχων στη διαπραγμάτευση και δεν 
μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους. 

 
3. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, προκύπτουν 

αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 
απορρίπτει. 
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4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο ανάδοχος 

πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή του. 

 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις, 

εφόσον του ζητηθεί, που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

 
6. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου από 
τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παρέξουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με 
την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

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

 
 Σμχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
 
 
 
 



(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης Δ.13/19) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β΄»ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

          

          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ MAIN GEAR BOX, P/N 332A32100703T, NSN 1615145330577, S/N M928 ΤΟΥ Ε/Π SUPER PUMA 
 

Αριθμός 
Διαγωνι

σμού 
Απαίτηση Ενότητα Τύπος 

Τύπος 
τιμής 

Τιμή-
στόχος 

Εμφάνιση 
στόχου 

Μέγιστη 
βαθμολογία 

Βάρος 
* Χαρακτήρας 
διαχωρισμού 

τέλους γραμμής 

  

1. Για τη συμπλήρωση της προσφοράς λαμβάνονται 
υπόψη και είναι αποδεκτές οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.1 Απαιτείται Επισκευή (Repair) του υλικού: NSN: 
1615145330577, P/N: 332A32100703T, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
MAIN GEAR BOX, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1), S/N: Μ928, 
CAGE CODE: F0210, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΕΜ): 
AIRBUS HELICOPTERS (EUROCOPTER), 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ε/Π SUPER PUMA): 
AIRBUS HELICOPTERS (EUROCOPTER). 

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.2 Το υλικό MAIN GEAR BOX αποτελεί κύριο συγκρότημα 
των Ε/Π SUPER PUMA και κάθε Ε/Π φέρει ένα (1) τεμάχιο. 
Είναι Λήξεως Ορίου Λειτουργίας, με όριο λειτουργίας (TBO) 
3000hours.  

1. Στοιχεία 
Επισκευής -  
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.3 Η αξιοποίηση του υλικού απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το  MANUAL της 
κατασκευάστριας εταιρείας AIRBUS HELICOPTERS, από 
τον κατασκευαστή τους (ΟΕΜ) ή από τον κατασκευαστή 
του Ε/Π ή από πιστοποιημένο επισκευαστικό φορέα (ΟΕΜ 
certified ή EASA/FAA certified Repair shop) για το 
συγκεκριμένο υλικό. 

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 
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1.4 Οι απαιτούμενες εργασίες περιγράφονται ως εξής:  
     α. Επισκευή του Υλικού MAIN GEAR BOX,  
P/N:332A32100703T, NSN: 1615145330577, S/N Μ928.   
    β. Εφαρμογή της Alert Service Bulletin AS332- 01.00.82 
(αδαπάνως). 
    γ. Τροποποίηση του υλικού σε P/N 332A32100706T. 
(αδαπάνως) 

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.5 Κατηγορίες Επισκευαστικών οίκων και απαιτήσεις σε 
πιστοποιητικά ανά κατηγορία αυτών:  

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.5.1 Κατασκευαστής Κύριου Υλικού:  Είναι 
κατασκευαστικός οίκος (ή κοινοπραξία κατασκευαστών), 
που κατασκευάζει το αντίστοιχο πτητικό μέσο. Ο 
Κατασκευαστής Κύριου Υλικού εκδίδει το Illustrated Parts 
Catalog της Τεχνικής Βιβλιογραφίας του Κύριου Υλικού με 
συγκεκριμένα στοιχεία (P/N, MFC, Περιγραφή, κτλ), τόσο 
για τα μείζονα-πλήρη συγκροτήματα του Κυρίου Υλικού 
(assemblies), όσο και για τα επιμέρους υποσυγκροτήματα 
(sub-assemblies) των εν λόγω συγκροτημάτων, μέχρι το 
επίπεδο των αναλωσίμων, καθώς και τις πιστοποιημένες 
τροποποιήσεις επί του Κύριου και Λοιπού Υλικού. Για 
αξιοποίηση των υλικών από τον Κατασκευαστή του Κύριου 
Υλικού, απαιτείται CoC αυτού, υπογεγραμμένο από το 
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, 
μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή. 

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 
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1.5.2 Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ΟRIGINAL 
EQUIPMENT MANUFACTURER - OEM): Είναι 
κατασκευαστικός οίκος (ή κοινοπραξία κατασκευαστών), ο 
οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις 
κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού 
ή υποσυγκροτήματα αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ 
είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού. Για 
αξιοποίηση του υλικού από τον ΟΕΜ, απαιτείται CoC 
αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης 
Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον 
κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή.  

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.5.3 Για τις περιπτώσεις 1.5.1και 1.5.2 ανωτέρω ανά 
Επισκευαστικό φορέα που δηλώνεται, εναλλακτικώς και 
ισοδύναμα των ανωτέρω πιστοποιητικών (CoC, 
εξουσιοδοτήσεις) είναι δυνατό να παρασχεθεί από τον 
Επισκευαστικό φορέα  πιστοποιητικό FAA FORM 8130-3 ή 
JAA FORM 1 ή EASA FORM 1, για το υπόψη υλικό. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 
αξιοπλοϊμότητας (FAA, EASA) που να πιστοποιεί την 
εξουσιοδότηση του επισκευαστικού φορέα να εκτελεί 
Επισκευή (REPAIR) στο συγκεκριμένο υλικό. 

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.5.4 Το CoC, καθώς και τα πιστοποιητικά FAA FORM 
8130-3 ή JAA FORM 1 ή EASA FORM 1 ή FAA-PMA  
μπορεί να αναφέρονται στην επισκευή ενός ή 
περισσότερων υλικών, με την προϋπόθεση ότι κάθε υλικό 
αναγνωρίζεται και περιγράφεται αναλυτικά σε αυτά. Το 
CoC, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ποιοτικού 
ελέγχου των υλικών, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ή 
επικυρωμένο αντίγραφο. 

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.6  Η επιστροφή του υλικού θα γίνει με όρους DAP 
(DELIVERY AT PLACE-Incoterms 2010) στις 
εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ. 

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 
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1.7 Το υλικό κατά την επιστροφή του απαιτείται να είναι 
κατάλληλα συσκευασμένο για την παραλαβή τους στο 201 
ΚΕΦΑ. Στο περίβλημα της συσκευασίας τους και σε 
εμφανή θέση, να υπάρχει ανθεκτική στη συνήθη χρήση 
πινακίδα με τον αριθμό της παραγγελίας 
(Σύμβασης/ORDER NUMBER) και τα στοιχεία 
αναγνώρισης του (NSN-P/N-S/N). Επιπλέον το 
επισκευασμένο υλικό να συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
Διασφάλισης Ποιότητας (CoC ή άλλα ισοδύναμα) του  
Επισκευαστικού οίκου, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες 
απαιτήσεις της Π.Α ανά δυνητικό Επισκευαστικό οίκο, 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, τιμολόγια και 
Packing List στα οποία να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 
του Επισκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση επιστροφής του 
ανεπισκεύαστου, το υλικό θα είναι πλήρως 
συναρμολογημένο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση του 
Επισκευαστικού οίκου με τις εργασίες που εκτέλεσε επί 
αυτού, τα ευρήματα που προέκυψαν από την επιθεώρηση 
του και τα υλικά (P/N-QTY) που απαιτούνται για την πλήρη 
αξιοποίηση του. 

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.8 Το χρονικό όριο υλοποίησης της Επισκευής (REPAIR) 
του υλικού και της παράδοσης του στο 201 ΚΕΦΑ θα είναι 
το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από χρονικό 
διάστημα επτά (7) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης.  

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.9 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού θα 
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ (Α.Β. 
Ελευσίνας) από αρμόδια επιτροπή της Π.Α, με τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης 
αυτού. Δύναται η παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου 
εκπροσώπου του κατά την υπόψη διαδικασία, εφόσον το 
επιθυμεί.  

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 
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1.10 Η επιθυμητή εγγύηση καλής λειτουργίας ανέρχεται σε 
διακόσιες (200) ώρες λειτουργίας του πτητικού μέσου από 
τοποθέτηση του υλικού σε αυτό ή δύο (2) χρόνια από την 
έκδοση του τιμολογίου (invoice) ή ένα (1) χρόνο από την 
τοποθέτηση του υλικού στο μείζον συγκρότημα που το 
φέρει, όποιο επέλθει πρώτο. Στην περίπτωση που δεν 
δύναται να εκπληρωθεί το ανωτέρω επιθυμητό κριτήριο, 
στο στάδιο της αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ως απαράβατος όρος η παροχή εγγύησης, όπως 
αυτή περιγράφεται στις προσφορές των υποψήφιων 
Επισκευαστικών οίκων και η οποία θα είναι τουλάχιστον 
ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που προσδιορίζεται 
από τα "STANDARD CONDITIONS OF SALE" του ΟΕΜ 
(ΟRIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) των εν λόγω 
υλικών. Σε περίπτωση που το υπόψη υλικό λόγω αστοχίας 
τεθεί εκτός ενεργείας πριν από τον ανωτέρω εγγυημένο 
χρόνο λειτουργίας, ο προμηθευτής το συντομότερο 
δυνατόν και όχι αργότερα από πέντε (5) μήνες από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης της αξίωσης (Waranty Claim) 
δεσμέυεται να επισκευάσει το ελαττωματικό υλικό, άνευ 
κόστους για την Π.Α.  

1. Στοιχεία 
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.10.1 Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις 
του Επισκευαστικού οίκου, ο ανάδοχος θα ενημερώνει την 
Π.Α σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για 
να αποκαταστήσει την αστοχία. Θα καταβάλλει δε όλες τις 
δυνατές προσπάθειες για την αποκατάσταση της αστοχίας 
και θα επιστρέψει το υλικό στην Π.Α το συντομότερο 
δυνατόν και όχι αργότερα από πέντε (5) μήνες από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης της αξίωσης (Waranty Claim).   

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 
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1.10.2 Το κόστος μεταφοράς του υπό εγγύηση υλικού προς 
και από τις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού οίκου για την 
αποκατάσταση της αστοχίας, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Επιπλέον, εφόσον απαιτηθεί διερεύνηση της αστοχίας του 
ελαττωματικού υλικού, το κόστος θα επιβαρύνει τον 
ανάδοχο.   

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

1.10.3 Μετά την επισκευή του υλικού εντός εγγύησης, αυτό 
θα παραμένει σε εγγύηση για το υπολοιπόμενο χρονικό 
διάστημα της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) 
μήνες μετά την επιστροφή του στην Π.Α, εάν το υπόλοιπο 
της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από έξι (6) 
μήνες. Ο χρόνος κύκλου αξιοποίησης του υπό εγγύηση 
υλικού στις εγκαταστάσεις του ανάδοχου - επισκευαστικού 
οίκου προσαυξάνει αντίστοιχα τον υπολοιπόμενο χρόνο 
παρεχόμενης εγγύησης. 

1. Στοιχεία  
Επισκευής - 
Απαιτήσεις 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  
2. Προσφορά Επισκευαστικών οίκων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της  Επισκευής (Repair): 

2. Προσφορά 
- Αντικείμενο 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

2.1. Απαιτείται η Επισκευή (REPAIR) του υλικού NSN: 
1615145330577, P/N: 332A32100703T, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
MAIN GEAR BOX, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1), S/N:Μ928, 
CAGE CODE: F0210, σύμφωνα με το MANUAL της 
κατασκευάστριας εταιρείας AIRBUS HELICOPTERS.  
Οι εργασίες που απαιτούνται περιγράφονται ως εξής:  
     α. Επισκευή του Υλικού MAIN GEAR BOX,  
P/N:332A32100703T, NSN: 1615145330577, S/N:Μ928.   
    β. Εφαρμογή της Alert Service Bulletin AS332- 01.00.82 
(αδαπάνως). 
    γ. Τροποποίηση του υλικού σε P/N 332A32100706T. 
(αδαπάνως) 
     

2. Προσφορά - 
Αντικείμενο 

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ  Ναι     

EOL 
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2.2 Η διαπραγμάτευση θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη 
τα παρακάτω δεδομένα:  
     α. Βασική τιμή (ή εργασία) αδαπάνως.  
     β. Κόστος καινούργιων ανταλλακτικών €172.007,00. 
     γ. Κόστος επισκευασμένων ανταλλακτικών €48.931,00.  
ως σε συνημμένη προσφορά εταιρείας "AIRBUS 
HELICOPTERS"   

2. Προσφορά - 
Αντικείμενο 

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-(Τα 
ζητούμενα 
στοιχεία να 
προσδιοριστ
ούν στην 
οικονομική 
προσφορά) 

Ναι     

EOL 

  

3. Προσφορά - Κατηγορία Επισκευαστικού Οίκου και 
Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά. 

3. Προσφορά 
- Κατηγορία 
Επισκευαστικ
ού οίκου και 
Πιστοποιητικ
ά - 
Δικαιολογητι
κά 

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

3.1 Να αναφερθεί η κατηγορία του Επισκευαστικού οίκου 
και τα παρεχόμενα πιστοποιητικά - δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1.5.1 έως 1.5.4. 

3. Προσφορά - 
Κατηγορία 
Επισκευαστικο
ύ οίκου και 
Πιστοποιητικά 
- 
Δικαιολογητικά 

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-ΝΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ
ΣΤΟΥΝ 

Ναι     

EOL 

  

3.2 Το CoC, καθώς και τα πιστοποιητικά FAA FORM 8130-
3 ή JAA FORM 1 ή EASA FORM 1 ή FAA-PMA  μπορεί να 
αναφέρονται στην επισκευή ενός ή περισσότερων υλικών, 
με την προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και 
περιγράφεται αναλυτικά σε αυτά. Το CoC, καθώς και κάθε 
άλλο πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του υλικού, θα 
πρέπει να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. 

3. Προσφορά - 
Κατηγορία 
Επισκευαστικο
ύ οίκου και 
Πιστοποιητικά 
- 
Δικαιολογητικά 

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 
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3.3 Η συμμετέχουσα στην διαπραγμάτευση εταιρεία, θα 
πρέπει να προσδιορίσει στην προσφορά της τα 
πιστοποιητικά με τα οποία θα συνοδεύουν τα υλικά, ακόμα 
και στην περίπτωση που είναι δυνατή από αυτούς η 
επιλογή μεταξύ διαφορετικών ισοδύναμων πιστοποιητικών.  

3. Προσφορά - 
Κατηγορία 
Επισκευαστικο
ύ οίκου και 
Πιστοποιητικά 
- 
Δικαιολογητικά 

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-ΝΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ
ΣΤΕΙ 

Ναι     

EOL 

  

4. Προσφορά - Παράδοση του υλικού 4. Προσφορά 
- Παράδοση 
Υλικού  

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

4.1  Η επιστροφή του υλικού θα γίνει με όρους DAP 
(DELIVERY AT PLACE-Incoterms 2010) στις 
εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ. 

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 

  

4.2 Καθ΄όλο το χρονικό διάστημα που το υλικό θα 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Επισκευαστικού Οίκου,  
θα είναι ασφαλισμένο για ζημιά-απώλεια στην τρέχουσα 
αξία αναπλήρωσης υλικού όμοιας ποιοτικής κατάστασης. 
Σε κάθε περίπτωση η κυριότητα του υλικού παραμένει στην 
Π.Α και δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού τυχόν 
απαιτήσεων του αναδόχου-επισκευαστικού οίκου με την 
αξία του  υλικού. 

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

  

  

4.3 Η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού 
Ακριβούς Κόστους που αντιστοιχεί στο υλικό για την 
ολοκλήρωση της Επισκευής (Exact Cost) του, θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση αντίστοιχης 
κατακυρωτικής απόφασης για τροποποίηση της Σύμβασης. 
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα αρχή δεν εγκρίνει την 
αξιοποίηση, τότε με έκδοση κατακυρωτικής απόφασης για 
το  υλικό και μετά την παραλαβή του ως παράγραφοι 1.6, 
1.7 & 1.9, θα καταβληθεί στον ανάδοχο μόνο το Κόστος 
Επιθεώρησης (€21.862,4), ως σε συνημμένη προσφορά 
εταιρείας "AIRBUS HELICOPTERS". 

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 
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4.4 Ο χρόνος από την αποστολή στην Π.Α του Ακριβούς 
Κόστους  Επισκευής (Exact RepairCost) μέχρι την παροχή 
έγκρισης από την αναθέτουσα αρχή για την εκτέλεση της 
Eπισκευής δε θα προσμετράται στον χρόνο παράδοσης 
του υλικού,  όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 
1.8.    

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 

  

4.5 Το υλικό κατά την επιστροφή του απαιτείται να είναι 
κατάλληλα συσκευασμένο για την παραλαβή τους στο 201 
ΚΕΦΑ. Στο περίβλημα της συσκευασίας του και σε εμφανή 
θέση, να υπάρχει ανθεκτική στη συνήθη χρήση πινακίδα με 
τον αριθμό της παραγγελίας (Σύμβασης/ORDER 
NUMBER) και τα στοιχεία αναγνώρισης του (NSN-P/N-
S/N). Επιπλέον το επισκευασμένο υλικό να συνοδεύεται 
από πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (CoC ή άλλα 
ισοδύναμα) του  Επισκευαστικού οίκου, σύμφωνα με τις 
εξειδικευμένες απαιτήσεις της Π.Α ανά δυνητικό 
Επισκευαστικό οίκο, προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, τιμολόγια και Packing List στα οποία να 
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Επισκευαστικού οίκου. 
Σε περίπτωση επιστροφής του ανεπισκεύαστου, το υλικό 
θα είναι πλήρως συναρμολογημένο και θα συνοδεύεται με 
βεβαίωση του Επισκευαστικού οίκου με τις εργασίες που 
εκτέλεσε επί αυτού, τα ευρήματα που προέκυψαν από την 
επιθεώρηση του και τα υλικά (P/N-QTY) που απαιτούνται 
για την πλήρη αξιοποίηση του. 

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 
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4.6  Το χρονικό όριο υλοποίησης της  Επισκευής (REPAIR) 
του υλικού και της επιστροφής του στο 201 ΚΕΦΑ θα είναι 
το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από χρονικό 
διάστημα επτά (7) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης.    

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ - (Να 
αναφερθεί 
εντός του 
ορίου σε 
ημέρες ή 
μήνες από 
την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης. 

Ναι     

EOL 

  

4.7 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού θα 
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ (Α.Β. 
Ελευσίνας) από αρμόδια επιτροπή της Π.Α, με τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης 
αυτών. Δύναται η παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου 
εκπροσώπου του κατά την υπόψη διαδικασία, εφόσον το 
επιθυμεί.  

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 

  

4.8 Ο ανάδοχος θα παρέχει τη δυνατότητα στην ΠΑ να 
παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών της επισκευής, 
μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, στις 
εγκαταστάσεις του επισκευαστικού κέντρου, καθόλη τη 
διάρκεια της υλοποίησης της επισκευής. Όλα τα έξοδα που 
αφορούν στην υπόψη παρακολούθηση θα αναλαμβάνονται 
αποκλειστικά από την ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
των εκπροσώπων της ΠΑ στο εσωτερικό του 
επισκευαστικού κέντρου αυτοί οφείλουν να 
συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τις 
διαδικασίες συμπεριφοράς του φορέα επισκευής. Η ΠΑ 
οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον ανάδοχο για την 
πρόθεσή της τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την ημέρα  της προγραμματιζόμενης επίσκεψης 
γνωστοποιόντας στον ανάδοχο τα ονόματα των 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της.    

4. Προσφορά - 
Παράδοση 
Υλικού  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 
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5. Προσφορά - Εγγυήσεις  5. Προσφορά 
- Εγγυήσεις  

Μόνο για 
εμφάνιση 

Κείμενο         

EOL 

  

5.1 Για το επισκευασμένο υλικό παρέχεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του όρου 1.10. 

5. Προσφορά - 
Εγγυήσεις  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-ΝΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ
ΣΤΕΙ 

Ναι     

EOL 

  

5.2 Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις 
του Επισκευαστικού οίκου, ο ανάδοχος θα ενημερώνει την 
Π.Α σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για 
να αποκαταστήσει την αστοχία. Θα καταβάλλει δε όλες τις 
δυνατές προσπάθειες για την αποκατάσταση της αστοχίας 
και θα επιστρέψει το υλικό στην Π.Α το συντομότερο 
δυνατόν και όχι αργότερα από πέντε (5) μήνες από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης της αξίωσης (Waranty Claim).   

5. Προσφορά - 
Εγγυήσεις  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 

  

5.3 Το κόστος μεταφοράς του υπό εγγύηση υλικού προς 
και από τις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού οίκου για την 
αποκατάσταση της αστοχίας, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Επιπλέον, εφόσον απαιτειθεί διερεύνηση της αστοχίας του 
ελαττωματικού υλικού, το κόστος θα επιβαρύνει τον 
ανάδοχο.   

5. Προσφορά - 
Εγγυήσεις  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 

  

5.4 Μετά την επισκευή του υλικού εντός εγγύησης, αυτό θα 
παραμένει σε εγγύηση για το υπολοιπόμενο χρονικό 
διάστημα της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) 
μήνες μετά την επιστροφή του στην Π.Α, εάν το υπόλοιπο 
της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από έξι (6) 
μήνες. Ο χρόνος κύκλου αξιοποίησης του υπό εγγύηση 
υλικού στις εγκαταστάσεις του ανάδοχου - επισκευαστικού 
οίκου προσαυξάνει αντίστοιχα τον υπολοιπόμενο χρόνο 
παρεχόμενης εγγύησης.  

5. Προσφορά - 
Εγγυήσεις  

Απαιτείται Κείμενο ΝΑΙ-
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Ναι     

EOL 

          

          

 

 

 

 

   

       



 
 

 
   (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.13/2019) 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ΄» 

 

 

 

                                                                                         
                                                  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ …./ 

για την Επισκευή και Εφαρμογή Τροποποίησης 

Emergency Alert Service Bulletin 01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, 

MAIN GEAR BOX, NSN:1615145330577, P/N 332A32-

1007-03T, S/N M928, Ε/Π SUPER PUMA. 

 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : «AIRBUS HELICOPTERS» 
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΤΗΛ. :  210 – 870 50 42 
 
 
 
 
                         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ……./19  
 
 
 

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :    ……………… € 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ: Επισκευή και Εφαρμογή Τροποποίησης Emergency  Alert Service Bulletin 
01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, ΜΑΙΝ GEAR BOX, NSN:1615145330577, P/N 332A32100703T, 
S/N M928, Ε/Π S/P. 
 
                                
                
Στην Αθήνα σήμερα ………………………………..στα Γραφεία της ……….. οι 
υπογεγραμμένοι :  …………………………………. Δκτής της ….    , ως εκπρόσωπος της 
ΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.831/ΑΔ………/Σ………../………… Κατακυρωτική 
Απόφαση του ……. και η εταιρεία «» Α.Φ.Μ. …………………. που εκπροσωπείται από 
τον …………………………………………………………………………………………… με 
Α.Δ.Τ …………………………………………………………………..Οδός ………………, 
αριθμ. .., ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την 
ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Ανάδοχο” της «Επισκευής και Εφαρμογής 
Τροποίησης Emergency Service Bulletin 01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, ΜΑΙΝ GEAR 
BOX,NSN:1615145330577, P/N 332A32100703T, S/N M928, Ε/Π S/P.», όπως 
αναφέρονται λεπτομερώς στα Άρθρα 3 και 5 της παρούσας σύμβασης.  
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Άρθρο 1ο  
Γενικοί  Όροι 

 
 1. Οποιαδήποτε  διαφορά που αφορά  στην ερμηνεία και στην εκτέλεση  
σύμβασης ή παραγγελίας των αναδόχων ΠΑ λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία 
προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του 
διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.                                            

 
 2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου  των ΕΔ των Οργανισμών  και γενικά των εκμεταλλεύσεων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους 
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαμβάνει από 
οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 
 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις 
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε 
Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής 
και χρόνου παράδοσης των υλικών.  

 
  4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ 721/1970, Ν. 4270/14 και 
του Ν. 4412/16, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 

 
  5. Η οριστική ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή  του αντικειμένου  της 
σύμβασης  από την   Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 
από την ευθύνη της ποιότητας  της υπηρεσίας που παρέδωσε. 
   
 

Άρθρο 2ο  
Γλώσσα 

 
  Τα Ελληνικά ορίζονται ως η γλώσσα της σύμβασης. 

 
 
 

Άρθρο 3ο  
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου– Κρατήσεις 

 
1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην Επισκευή και Εφαρμογή Τροποποίησης 

Emergency Alert Service Bulletin 01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, MAIN GEAR BOX, 
NSN:1615145330577, P/N 332A32-1007-03T, S/N M929, Ε/Π SUPER PUMA S/N 2787, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 
 
            2.        Το συνολικό κόστος της δαπάνης ανέρχεται σε …………… €.  
Συγκεκριμένα, η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως : 
 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

1. Εργασία- Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών ………… 
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3. Ο καταλογισμός της δαπάνης θα βαρύνει τον  Π/Υ εξόδων του 

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ έτους 2019, επί ΑΛΕ 2420304001/ΕΦ 1011204 (ΑΑΥ 3287/22-04-
19/ΔΑΥ/Γ3/2) 

 
4. Ο ανάδοχος ως οικονομικός φορέας εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) 

που δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσεται της παρακράτησης 
φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας 
μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους. 

 
5. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον ανάδοχο  

κρατήσεις ποσοστού 6,27868%. 
 

 6. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με : 

 
  α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. 
 
            β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων 
κλπ. 
 
  7.     Η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ)  
σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 άρθρο 27.  
 
 
 

Άρθρο 4ο  
Διάρκεια της Σύμβασης 

 
 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε/ολοκληρώθηκε όταν: 

 
  α. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το συμβατικό 

αντικείμενο και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

 
  β. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 
 

Άρθρο 5ο 

Υλοποίηση Συμβατικού Αντικειμένου 
 

 1. Η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Β» της 
παρούσας. 
 

Άρθρο 6ο  
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 (με καινούργια) 

2. 
Εργασία- Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών  
(με επισκευασμένα) 

………… 

 ΣΥΝΟΛΟ  
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1.  Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται βάσει της σύμβασης σε 

ευρώ (€), σύμφωνα  με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική απόφαση της σύμβασης, 
αναλόγως του τρόπου χρηματοδότησης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση με έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 
οικονομικού φορέα.    
 

2.   Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
των συσκευών που παραδόθηκαν, με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος 
(ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ και η εξόφληση θα 
πραγματοποιείται από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40), όταν το 
ποσό υπερβαίνει τα 1.000,00 €.  
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει προς την Υπηρεσία στο χρόνο που 
θα του ζητηθεί, τον αριθμό λογαριασμού (κατά ΙΒΑΝ) της επιχείρησης και την Τράπεζα 
μέσω της οποίας θα γίνει η εξόφληση. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο θα εκδοθεί 
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ. Σούτσου 40) προβαίνει στην 
εξόφληση του οικονομικού φορέα στο λογαριασμό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην 
απόδοση του Φόρου Εισοδήματος. 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της αναβάθμισης θέματος είναι : 
 

  α. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού 
αντικειμένου από αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
καταλληλότητά του και δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις (λ.χ εκπρόθεσμη παράδοση 
του είδους). 

 

   β. Γραμμάτια εισαγωγής του υπό προμήθεια συμβατικού αντικειμένου 
στις αποθήκες της ΠΑ. 
 

 γ.  Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 
 
        δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμοδίου Δημοσίου 
Ταμείου (είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή βεβαίωση ότι 
δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του οικονομικού φορέα. 

 
 ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται 
να πληρωθεί υπερβαίνει  τα  2.934,70 €.  

    
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάση της ισχύουσας 

νομοθεσίας και ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

3.  Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί 
λόγο λύσης της σύμβασης. 
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4. Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον οικονομικό φορέα και υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις : 
 
  α. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής 
και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). 
 
  β. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την 
ημερομηνία παραλαβής των προς επισκευή υλικού και την έκδοση του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου. Εάν ο οικονομικός φορέας εκδώσει τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό 
στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την 
επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

 
 5. Η πληρωμή – εξόφληση του οικονομικού φορέα θα γίνεται, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις : 
 
  α. Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του υλικού θέματος.  
 
  β. Ο οικονομικός φορέας θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
  

6. Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) 
ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από τον οικονομικό φορέα, η Υπηρεσία 
καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το 
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του 
οικονομικού φορέα, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον 
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον 
ποσοστιαίες μονάδες. 
 
 7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αφορούν στον έλεγχο των 
δαπανών από τις διάφορες αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κλπ). 
 

8.     Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του οικονομικού 
φορέα, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη παράδοση των 
τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι 
παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 

 
 9. Ο οικονομικός φορέας εξωτερικού επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού 
6,27868%, οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω:  
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Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4% 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2% 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

0,070% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00210% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,000420% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

0,060% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,000360% 

Σύνολο 6,27868% 

 
 
  10. Ο οικονομικός φορέας εξωτερικού που δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα απαλλάσσεται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος εφαρμόζοντας κατά 
περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας 
προς αποφυγή διπλής φορολόγησης, ενώ η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 
27 Ν.2859/00). 
 
 
 

Άρθρο 7ο  
Εγγυοδοσία 

 
 1. Ο ανάδοχος  κατέθεσε ως εγγυοδοσία  για την καλή εκτέλεση των 

όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ’ 
αριθμ………………………………………..εγγυητική επιστολή, ισχύος μέχρι 
…………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συvoλικής συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπομένων κρατήσεων ποσοστού 6,26832% (άνευ ΦΠΑ) που κατακυρώθηκε σ΄ 
αυτόν, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης. 

 
2.  Ο ανάδοχος  κατέθεσε ως εγγυοδοσία  για την καλή λειτουργίας του 
επισκευασμένου υλικού, την υπ’ αριθμ………………………………………..εγγυητική 
επιστολή, ισχύος μέχρι …………………………. ποσού ευρώ 
…………………………………. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της της συvoλικής 
συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων ποσοστού 
6,26832% (άνευ ΦΠΑ), η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την λήξη της 

 
 
 
 

Άρθρο 8ο  
Λοιποί Όροι 

 
1. Οι όροι της προηγηθείσας διαπραγμάτευσης  Δ.13/19 συνεχίζουν να 

ισχύουν αυτούσιοι, ειδικότερα δε όσον αφορά: 
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α. Την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου και τις κυρώσεις 

σε βάρος του. 
 
β. Την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.   
 
γ. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά και πιστοποιητικά. 

 
δ. Την ανωτέρα βία. 

 
ε. Την εμπιστευτικότητα. 

 
στ. Τις λοιπές διατάξεις. 
 
ζ. Τους λοιπούς ειδικούς όρους και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
 

2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται 
από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και προσαρτώνται σε αυτή, αποτελούν ένα ενιαίο 
και αναπόσπαστο σύνολο. Υπό αυτήν την έννοια, ό,τι δε ρυθμίζεται στη σύμβαση 
συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το 
ίδιο με τους όρους της σύμβασης και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής : 
 

α. Παράρτημα «Α» : Όροι Διαπραγμάτευσης ΔΕ.13/2019 – Υλοποίηση 
Συμβατικού Αντικειμένου.  

 
β. Παράρτημα «Β» : Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας.  

   
  

 
 

Άρθρο 9ο 
Τροποποίηση Όρων Σύμβασης 

 
 Τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

 
 

Άρθρο 10ο  
Γενικές Επισημάνσεις 

 
 1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 

2. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
 
3. 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. 

 
4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - 

αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά η παρούσα, η κατακύρωση, η 
διακήρυξη, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων της περί 
προμηθειών νομοθεσίας και του Αστικού Κώδικα. 
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5. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.  

 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

    
Ο 
 
 
 
 

Ο  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

        
 
 

 
 
 
 

 Σμχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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