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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυµία 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (114ΠΜ) 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090153025 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιµολόγησης 1011.2040000000.0002 

Ταχυδροµική διεύθυνση Αεροπορική Βάση Τανάγρας 

Πόλη Σχηµατάρι Βοιωτίας 

Ταχυδροµικός Κωδικός 32009 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 2262045074 

Φαξ 2262045041 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) οik.114cw@haf.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Ανθσγός (ΥΟΚ) Τσανακόπουλος Ηλίας-
Θεόδ.  

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

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.haf.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η 114 Πτέρυγα Μάχης, η οποία αποτελεί “Μη Κεντρική Αναθέτουσα 
Αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 3 του ν. 4412/2016. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση  µέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ 
Προµήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗ∆ΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιµο από τη 
∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : 
 την προαναφερθείσα Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.haf.gr  και  

www.public.haf.gr. 
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Η χρηµατοδότηση της παρούσας σύµβασης θα γίνει σε βάρος Π/Υ Εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ έτους 
2021 επί Ε.Φ. 1011701, ως κάτωθι: 
α) Υπ’ αριθµ. 
 10199/28-09-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού δέκα οχτώ χιλιάδων ενενήντα 
(18.090,00€), επί ΑΛΕ 3120189001. 
β) Υπ’ αριθµ. 10201/28-09-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού σαράντα τριών 
χιλιάδων ενενήντα οχτώ (43.098,00€), επί ΑΛΕ 3120989001. 
γ) Υπ’ αριθµ. 10202/28-09-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού ενενήντα επτά 
χιλιάδων οχτακοσίων (97.800,00€), επί ΑΛΕ 2410989899. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια εργαλείων, συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας 124.984,00€, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων (ποσοστού 
6,27868%),  και επιβαρυνόµενο µε ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 154.980,16€ συµπεριλαµβανοµένων 
των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα: 

Α/Α P/N &  
CAGE CODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΕ ΤΕΜ. 

ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
Α/Φ 

1 ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
του Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας Α/Φ RAFALE 

 
1.3.2 Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 44510000-8. 
 
1.3.3 Η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα. Οι οικονοµικοί φορείς δύναται να υποβάλουν 
προσφορά και για µέρος του συνόλου της απαίτησης. 
 
1.3.4 Η προµήθεια των ειδών του διαγωνισµού θέµατος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την 
Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας. 
 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

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

- Του Ν.∆ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού 
των Ενόπλων ∆υνάµεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 143/29-7-04) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες 
διατάξεις» και ισχύει. 

- Του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα».  
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- Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 35/15-2-95) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής 
Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 

- Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄ 248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της 
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» 

- 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 ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- 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 ∆ιοίκησης. 

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

- 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. 

- 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 µε τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 85/7-4-14). 

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

- 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». 

- Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις». 

- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

- Του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 240/22-12-16) «Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, 
Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 
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- Του Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

- Του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37.  

- Του Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσµατική απονοµή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

- Του Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική 
Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις». 

- Του Ν.4782/2021 (Α’36) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού 
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της 
άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την 
υγεία». 

- Του Π∆ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία»  

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

- Του Π∆ 38/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄ 63/4-5-17) περί «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 

- Του Π∆ 39/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄ 64/4-5-17) «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

- Την υπ’ αριθµ. 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 
∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων 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). 

- Την υπ’ αριθµ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

- Την υπ’ αριθµ. 5143/11-12-14 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ τ. Β΄ 3335/11 
∆εκ 14) «Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και 
απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (τ. Α΄ 204) όπως ισχύει». 

- Του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων) 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

- Την υπ’ αριθµ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 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 παρ. 3 άρθρου 350 του 
Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ. Α΄ 147). 
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- Την υπ' αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε 
θέµα: “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)” (Β’ 1781). 

- Του Ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

- Την αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στο 
πλαίσιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

- Την αριθµ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισµός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιµολογίου στο πλαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων».  

- Την υπ’ αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις τεχνικών  
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και 
Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

- Την Φ.831/9954/Σ.1792/03-09-21/ΓΕΑ/∆6/4β µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες στις 
Μονάδες, για τη διενέργεια διαδικασιών υλοποίησης συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία άνω 
των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) χωρίς ΦΠΑ µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

- Την υπ’ αριθµ. 1342/30-9-21 εντολή αγοράς, µε την οποία θεµελιώθηκε η απαίτηση για την 
προµήθεια εργαλείων, υπό στοιχεία Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.: 
21REQ009285056. 

- Το µε στοιχεία Α∆ΑΜ υπ’ αριθµ. 21REQ009286905 Εγκεκριµένο Αίτηµα µέσω της 
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

- Την Φ.831/3471/Σ.416/28 Σεπ 21/ΑΤΑ/Γ3/3 εγκριτική διαταγή διενέργειας διαγωνισµού µε 
ανοικτή διαδικασία. 

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών  

Η έναρξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 12 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 07:00 πµ. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) Προµήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ιαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr) 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) µε Α∆ΑΜ : 21REQ009332052 
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Τα έγγραφα της σύµβασης της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό:  
140556 και αναρτήθηκαν στη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), µε Α∆Α : ΨΓ2Ζ6-Ρ7Υ 

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας, στη 
διεύθυνση (URL): www.public.haf.gr. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικο-
ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν. 

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

δ) έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.∆ 1400/73 και δεν θα 
χρησιµοποιήσουν (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή 
µόνιµους απόστρατους αξιωµατικούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 

ε) παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

στ) συµµορφώνονται µε όλους τους όρους των απαιτήσεων της Υπηρεσίας.  
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

2.1.1.1 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ].  

2.1.1.2 Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήµατά της. 

2.1.1.3 Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.1.4 Το σχέδιο σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται µε άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα 
είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσµίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/µετάθεση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σηµαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύµβασης, 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο) δηµοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (µε το τυποποιηµένο έντυπο 
«∆ιορθωτικό») και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά µε τη µη ύπαρξη λόγου αποκλεισµού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις κείµενες διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο..  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, 
δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς 
µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και 
δεν είναι απαραίτητη η µετάφραση τους, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.  

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

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή 
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού1. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η περ. (i) του προηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

                                                           
1
      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 

αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 

αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 

2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
∆ιαγωνισµού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενηµέρωσης έτερων 
συµµετεχόντων σε αυτόν, λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από κάθε µορφής 
αθέµιτη επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική ενηµέρωση που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
2.2.1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων3. 

Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από 
τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες 
µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης. 

2.2.1.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  
µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 
ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (2.499,68€) (2% 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης άνευ ΦΠΑ) εφόσον καταθέσουν προσφορά για το σύνολο 

                                                           
2
        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
3
       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 

κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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των απαιτήσεων ή ποσού εγγυητικής επιστολής, που αναλογεί σε ποσοστό 2% επί των 
προσφερόµενων ειδών, εφόσον καταθέσουν προσφορά για µέρος των απαιτήσεων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι  26 Ιανουαρίου 2022 , 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκοµίζονται, σε κλειστό φάκελο µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συµφωνητικού, ε) υποβάλει µη κατάλληλη προσφορά, µε την έννοια της περ. 46 της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσµίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3.2 
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήµατα:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

                                                           
4
 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις  
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2003/568/∆ΕΥ 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 στο εθνικό δίκαιο 
του οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 
(εµπορία επιρροής – µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού 
Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριµένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη 
σχετική µε τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των συµφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, 
και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής 
(ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εµπορία ανθρώπων). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούµενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 





 

Σελίδα 15 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο 
εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισµού δεν 
έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που 
τηρείται. 

∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσµευτικού κανονισµού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20165, περί αρχών που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  

                                                           
5
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει µε απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 6 

2.2.3.4. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής,  µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία7, 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για 
ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή 
παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 
παραπτώµατος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/20168. 

2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το χρονικό διάστηµα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

   
                                                           
6
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
7
  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C�387/19 
8
  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
∆εν απαιτείται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
∆εν απαιτείται. 

2.2.7  Υπεργολαβία 
Ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) 
της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισµού της 
ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς 
δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.8.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 2.2.8.2 και κατά τη σύναψη της σύµβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. 
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που o οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση µετά την 
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συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συµφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου 2.2.4, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ, το 
οποίο ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ9 καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 
2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  
του Παραρτήµατος 110. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο µπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας 
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 
µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας αποσύρει την 
προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια µπορεί να την 
υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις 
και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει 
µαζί µε το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, µε 
µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, 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 νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή 
του σε σχέση µε τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 
2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα προς 
αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισηµαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 
τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 
λόγου αποκλεισµού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 
                                                           
9
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
10

 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 

Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
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3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύµφωνα µε την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της 
παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό 
διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός 
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Για την απόδειξη της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τη παράγραφο 2.2.4, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 
τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί 
από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται  
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 
δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν, πλην όµως υποχρεούνται σε ανάλογη επισήµανση µε την προσφορά τους.  

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.4.2 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορεί 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 παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 
α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή του.   

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόµενο 
από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά µε 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ 
προσκοµίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί µη έκδοσης απόφασης λύσης 
ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νοµικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκοµίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό µεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η µη αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς 
τους. 

Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωµατεία από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισµούς για το χρονικό διάστηµα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισµού. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί 
µη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. 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 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 
Επιµελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική 
αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείµενη νοµοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριµένο χρόνο 
ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς προσκοµίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις µεταβολές της στο ΓΕΜΗ11,προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
                                                           
11

      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 

οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 

ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 

ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 

η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 

L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 

της στην ημεδαπή, 

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 

και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 





 

Σελίδα 22 

εκπροσώπησης12, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό µεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού 
φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοµίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού 
προσώπου µε την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκοµίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονοµικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, 
µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς 
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

                                                                                                                                                                                                 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
12

  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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προσκοµίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο και 
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.6. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος µε αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
εκτέλεση των εργασιών.  

Β.7. Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

Προς υποβοήθηση των οικονοµικών φορέων που υποβάλουν προσφορά, επισυνάπτεται 
το Παράρτηµα ΙV «Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισµού-κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής και αποδεικτικών µέσων» και για την σύνταξη των υπευθύνων δηλώσεων το 
Παράρτηµα VIII «Περιεχόµενο υπεύθυνων δηλώσεων που προσκοµίζονται ως 
δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής ανά είδος.  

Η προµήθεια θέµατος είναι διαιρετή, ήτοι οι οικονοµικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορές  
τόσο για το σύνολο, όσο και για µέρος της συνολικής απαίτησης, υποχρεωτικά όµως για την 
συνολική ποσότητα κάθε είδους.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της 
∆ιακήρυξης, για όλα τα περιγραφόµενα υλικά.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ µέρους του αποφαινοµένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016 υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και 
σηµαίνονται από τον οικονοµικό φορέα µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. 
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Παράλληλα, υποβάλλεται στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, µε ρητή αναφορά όλων 
των σχετικών διατάξεων νόµου ή διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας.  

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της (άρθρο 21 του Ν.4412/2016).   

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ’ αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις 
τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και 
Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και 
Υπηρεσίες». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισµένο 
(εγκεκριµένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 
σύµφωνα µε την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ βεβαιώνεται αυτόµατα από το 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ 
(οι οποίες βεβαιώνονται από το τεχνικό τµήµα του ΕΣΗ∆ΗΣ), η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της 
συνέχειας του διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες:  
 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαµβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και 
την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται, µε χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
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∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4 Εφόσον οι Οικονοµικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, µεταδεδοµένα και συνηµµένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονοµικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ, στην 
συνέχεια, µέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε µορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισµένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37 του ν.4412/16) και επισυνάπτονται από τον Οικονοµικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισηµαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγµατοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγµή που 
έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονοµικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Υποσυστήµατος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δηµοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισηµείωση e-Apostille,  

β) είτε των άρθρων 15 και 2713 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 14 

Επιπλέον, δεν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή τα ΦΕΚ15 και ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια. 

2.4.2.6 Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Οικονοµικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF.  

2.4.2.7 Έως την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκοµίζονται µε ευθύνη του 
οικονοµικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 

                                                           
13    Βλ.σχετικά µε την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδοµο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - 

που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) µπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της 
παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγµατοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παρ. 1 του 
παρόντος έχει την ίδια ισχύ µε τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η 
ηµεροµηνία που αναγράφεται στην προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι 
όροι του προηγούµενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο 
έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

14   Οµοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 

15     Σύµφωνα µε την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Κ∆∆), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη µορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική 
µορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθµίσεις του 
άρθρου αυτού..». 
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αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του παρόντος 
διαγωνισµού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199916,  

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

γ) τα αλλοδαπά δηµόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισηµείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο17.  

Σε περίπτωση µη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη µορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συµµετοχής, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να ζητήσει τη συµπλήρωση και υποβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

2.4.2.8 Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (µε Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
όταν καλύπτονται από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύµβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισµένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόµοιας διατύπωσης δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους µέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισµένων δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό µητρώο, υπό τον 
όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός αυτό δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις 
αρχές του κράτους µέλους της ιθαγένειάς του.  

Σηµειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

2.4.2.9 Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκοµίζονται µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, το αργότερο πριν την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από 
γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

Η προσκόµιση των εγγυήσεων συµµετοχής πραγµατοποιείται είτε µε κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στη Κεντρική Γραµµατεία της 114ΠΜ, είτε µε την αποστολή του ταχυδροµικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόµισης φέρει ο οικονοµικός φορέας. Το 
εµπρόθεσµο αποδεικνύεται µε την επίκληση του αριθµού πρωτοκόλλου ή την προσκόµιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συµµετοχής ταχυδροµικώς,  
ο οικονοµικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθµό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο προσκόµισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδροµείου- 
ταχυµεταφορών),  προκειµένου να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της 
υποχρέωσής του σχετικά µε την (εµπρόθεσµη) προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής του στον 
παρόντα διαγωνισµό. 

                                                           
16   Ενδεικτικά συµβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συµβολαιογραφικά έγγραφα 
17   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν µε ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο οικονοµικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) 
την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό υπόδειγµα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτηµα αυτής.  

Η συµπλήρωσή του δύναται να πραγµατοποιηθεί µε χρήση του υποσυστήµατος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιµου µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης σχετικής συµβατής πλατφόρµας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 
Οικονοµικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο 
µε µορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης. 

Το συµπληρωµένο από τον Οικονοµικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραµµένο ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
2.4.3.2.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήµατος «Ι» της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων υλικών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 

2.4.3.2.2 Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται στον (υπο)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη 
ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύµβασης (ήτοι 
µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισµού), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ µε την οποία θα δηλώνεται η συµµόρφωση του µε 
τους όρους και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας. 

2.4.3.2.3 Αν ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς 
υποχρεούται :   
  
 2.4.3.2.3.1 Να δηλώσει επακριβώς αν είναι δυνατόν τους προτεινόµενους 
συνεργαζόµενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας. 
 
 2.4.3.2.3.2 Να προσκοµίσει έγγραφη δέσµευση των επιχειρήσεων αυτών (ως παρ. Β6) 
περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων µέσων και εκτέλεσης κάθε απαιτούµενης εργασίας.  
 
 2.4.3.2.3.3 Να συµπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Περιγραφή τµήµατος 
σύµβασης που προτίθεται 
ο οικονοµικός φορέας να 
αναθέσει σε υπεργολάβο 
και εκτιµώµενη αξία 

 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία 
δήλωσης 
συνεργασίας 
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 2.4.3.2.3.4 Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά 
τη διάρκεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται σκόπιµο για την ορθή 
διεξαγωγή της, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– την προσκόµιση δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόµενους υπεργολάβους. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

2.4.4.1 Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά του 
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, ήτοι τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία και θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί µε σαφήνεια, επί ποινή απορρίψεως, σύµφωνα µε τις ακόλουθες 
προβλέψεις: 

2.4.4.1.1 Οι τιµές που περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά, θα πρέπει να δίνονται σε 
ευρώ (€), ενώ θα περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 
προβλεπόµενοι φόροι, ασφάλιστρα, νόµιµες κρατήσεις, τυχόν τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση 
εµβάσµατος στο εξωτερικό, τυχόν έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων και χηµικών αναλύσεων και 
ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες). 

2.4.4.1.2  Η αναγραφή της τιµής θα γίνεται µέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

2.4.4.1.3  Προσφορές µε τις οποίες δε δίδονται τιµές σε ευρώ (€) ή καθορίζεται µ΄ αυτές σχέση του 
ευρώ (€) προς ξένο νόµισµα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.4.4.1.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

2.4.4.2 Για την κατάθεση της προβλεπόµενης οικονοµικής προσφοράς µέσω του Συστήµατος 
(ΕΣΗ∆ΗΣ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου αναδόχου 
θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή ανά τεµάχιο υλικού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας. Στο προβλεπόµενο πεδίο της οικονοµικής προσφοράς του 
διαγωνισµού στο Σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ) θα αναγραφεί η προσφερόµενη τιµή που αντιστοιχεί στη 
τιµή ανά τεµάχιο σε Ευρώ (€) µε ανάλυση µέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
αναλογούντα ΦΠΑ για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται 
από την παρούσα διακήρυξη. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 

Οι ανωτέρω τιµές θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών του 
διαγωνισµού και την κατάταξη των µειοδοτών βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης του παρόντος 
διαγωνισµού. 

Η προείσπραξη φόρου εισοδήµατος ανέρχεται σε ποσοστό 4% για την προµήθεια υλικών, επί της 
καθαρής αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον οικονοµικό φορέα, ανέρχονται, πλέον του 
Φόρου Εισοδήµατος 4%, σε ποσοστό 6,27868%. 

2.4.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 
χαµηλές), σύµφωνα µε τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται 
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 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. 

2.4.4.4 Οι τιµές των προσφορών δεν µπορούν να µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι οικονοµικοί φορείς δε 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν 
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νέους πίνακες τιµών ή να τροποποιήσουν 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. 

2.4.4.5 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
εξήντα (60) ηµερών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται 
ως µη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασµένες πληροφορίες ή τεκµηρίωση, 
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συµπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν 
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα 
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκοµίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.5, περί κριτηρίων επιλογής, 

ι) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, εφεξής Ε∆∆, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», την 27 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
09:00πµ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιµα µόνο στα 
µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο ΕΣΗ∆ΗΣ οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι 
µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συµπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονοµικού φορέα 
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοµένα, των οποίων είναι αντικειµενικά εξακριβώσιµος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση µε το πέρας της καταληκτικής προθεσµίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς εξακριβώσιµα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) εξετάζει αρχικά την προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόµισης, είτε της  
εγγύησης συµµετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συµµετοχής, µέχρι την ηµεροµηνία και 
ώρα αποσφράγισης, η Ε∆∆ συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Ε∆∆ προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την 
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καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. Το ανωτέρω 
πρακτικό κοινοποιείται αρµοδίως από το Τµήµα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών της ΥΠ/ΠΑ, µόνο στην 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου η τελευταία να λάβει γνώση. 

γ) Στη συνέχεια η Ε∆∆ προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές προσφορές κατά σειρά 
µειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως µη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά µε τις ασυνήθιστα 
χαµηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων 
ενσωµατώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση18] 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές.  [Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως 
κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

3.1.2.2 Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα 
ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά») και η ΥΠ/ΠΑ, 
για λογαριασµό της αναθέτουσας αρχής, προσκαλεί εγγράφως, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη 
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα  µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.4412/16 και την 
παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF, σύµφωνα µε τα ειδικώς 
οριζόµενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

                                                           
18  Επισηµαίνεται ότι στις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 

αξιολόγηση των προσφορών, συµπεριλαµβανοµένου και του ζητήµατος της απόρριψης προσφορών ως 
ασυνήθιστα χαµηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
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3.2.2 Εντός της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως 
την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκοµίζονται µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και ως παραλήπτης η Ε∆∆, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συµπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, µε την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτηµα, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσµίας, συνοδευόµενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσµία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της  αρχικής προθεσµίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της 
προθεσµίας για την προσκόµιση ελλειπόντων ή τη συµπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η 
παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και 
πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 

3.2.3 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) ή η 
πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

3.2.4 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 µεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες 
µεταβολές έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της σύναψης της σύµβασης 
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  

3.2.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης 
και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

3.2.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Ε∆∆, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόµενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας.  
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

3.3.1 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωµατώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 
του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της 
οικονοµικής προσφοράς).  

Η 114ΠΜ ως αναθέτουσα αρχή, κοινοποιεί, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε 
όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της 
σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, 
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαµβάνουν 
γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, µε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

3.3.3 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούµενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 
στην τεθείσα προθεσµία, µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή µπορεί 
να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.3.4 Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συµφωνητικού εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου 
συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την 
υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική ∆ικαστική Προστασία 

3.4.1 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη 
δηµόσια σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή 
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παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νοµοθεσίας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην ανεξάρτητη 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα 
άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόµενος µε προδικαστική προσφυγή, 
κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσµία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης . 

Οι προθεσµίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεµβάσεων 
αρχίζουν την εποµένη της ηµέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η εποµένη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 23:59:59. 

3.4.2 Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά µε τη χρήση του τυποποιηµένου 
εντύπου του Παραρτήµατος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριµένου διαγωνισµού, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 
Προµήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 
δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

3.4.3 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά 
από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Όµως, µόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιµάκιο προσωρινής 
προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύµβασης, υποβληθεί µόνο µία (1) προσφορά. 

3.4.4 Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 114ΠΜ,  
µέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειµένου να ασκήσει το, προβλεπόµενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, 
δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος 
της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
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β) ∆ιαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα µέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεµβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, µέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού το αργότερο έως την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συµπληρωµατικά υποµνήµατα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα µέρη µέσω της 
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

3.4.5 Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει, µε το ίδιο δικόγραφο εφαρµοζόµενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικoύ Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής19. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την 
Α.Ε.Π.Π. ∆ικαίωµα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήµατος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν µέρει 
δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο ∆ικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαµβάνει µόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί µε την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόµενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016, µπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισµούς αναφορικά µε τους επιτακτικούς 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άµεση ανάθεση της σύµβασης.20 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσµίας για την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιµος για την εκδίκαση της 
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση του 
δικογράφου.21 

Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., 
την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, 
την κλήτευση του οποίου διατάσσει µε πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρµόδιου 
∆ικαστηρίου ή Τµήµατος έως την επόµενη ηµέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήµατος, να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του ∆ικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέµβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις των παθητικώς νοµιµοποιούµενων. Εντός της ίδιας προθεσµίας κατατίθενται στο 
∆ικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέµβαση κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στα λοιπά µέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ηµερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 

                                                           
19 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι 

το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση 

δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία 

μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας».  

20 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 

21 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 





 

Σελίδα 37 

της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 
από την προθεσµία για την υποβολή υποµνηµάτων. 

Η προθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης µέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν µε προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσµία για 
την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.22 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 
παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύµβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρµόζεται 
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της 
σύµβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Στην περίπτωση που η σύµβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

3.5.1 Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει, αιτιολογηµένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Ε∆∆. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη της ως άνω Επιτροπής, 
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύµβασης. 

3.5.2 Επίσης µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν µπορεί να θεραπεύσει το σφάλµα ή την παράλειψη σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 106 του ν.4412/16, β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείµενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν 
η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ε) στην περίπτωση των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.4412/16, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

 

                                                           
22

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, προκαταβολής) 

 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
  
 4.1.1.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα δικαιώµατα 
προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται µέχρι και την  υπογραφή του συµφωνητικού. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. 
την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθµό της σχετικής 
σύµβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός ή να είναι σύµφωνη µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα του Παραρτήµατος «IΙΙ» της παρούσας. Τυχόν διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής 
επιστολής από το Υπόδειγµα της Υπηρεσίας, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό 
περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. 

  4.1.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  

  4.1.1.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µέχρι την υπογραφή 
της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης.  

  4.1.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά από την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

  4.1.1.5 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης γίνεται µετά από την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

   
4.3.2 Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύµβασης δεν ενήργησε αθέµιτα, παράνοµα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να µην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύµβασης,  
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β) ότι θα δηλώσει αµελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγµή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόµη και ενδεχόµενη) σύγκρουσης συµφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονοµικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων και 
αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων) µεταξύ των νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση 
της σύµβασης (π.χ. µε σύµβαση υπεργολαβίας) και µελών του προσωπικού της αναθέτουσας 
αρχής που εµπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης ή/και 
µπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή 
της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα µέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιµοποιεί. Στο συµφωνητικό 
περιλαµβάνεται σχετική δεσµευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της 
παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, 
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα που συµµετέχει-ουν 
στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και σε τίµηµα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα 
υποκατάστασης). Η σύµβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσµίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας 
θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόµενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά 
τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 4.6.1.1  Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
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 4.6.1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

 4.6.1.3 Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 4.6.1.4 Ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για ένα 
από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

 4.6.1.5 Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην καταγγείλει τη σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

 4.6.1.6 Ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
δέσµευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνηµµένο στην παρούσα σχέδιο σύµβασης. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής 

 

5.1.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την 114ΠΜ σε ευρώ (€), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα άρθρα 200 και 219 του Ν.4412/2016. 

5.1.2 Ειδικότερα, η πληρωµή θα γίνει στο 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16), µε την έκδοση τριών (3) τιµολογίων 
προµήθειας υλικών καθ’ υπόδειξη της 114ΠΜ. 

5.1.3  Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηµατικό Ένταλµα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται µε 
µέριµνα της 114ΠΜ και η εξόφληση θα πραγµατοποιείται από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Στρατιωτικό 
Ταµείο (Λάρισας). Ο ανάδοχος 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 ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο (Λάρισας) προβαίνει στην εξόφληση του αναδόχου στο 
λογαριασµό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην απόδοση του Φόρου Εισοδήµατος. Η εξόφληση 
του αναδόχου θα γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά του άρθρου 200 του Ν.4412/16 και την 
ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο 
και τα ΝΠ∆∆, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα ζητηθεί από τις αρµόδιες, για τον 
έλεγχο και την εξόφληση, υπηρεσίες. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται: 

 5.1.3.1  Τρία (3) τιµολόγια του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα συµβαδίζουν µε τη 
χρηµατοδότηση της απαίτησης. 

 5.1.3.2  Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο, δηλαδή βεβαίωση από 
αρµόδια Αρχή (ΑΑ∆Ε), ότι ο ανάδοχος είναι ενήµερος για τα χρέη του στη φορολογική διοίκηση. 

 5.1.3.3  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 

 5.1.3.4  Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών από 
αρµόδια συσταθείσα επιτροπή της Μονάδας. 

 5.1.3.5  Γραµµάτιο εισαγωγής-χρέωσης των υπό προµήθεια υλικών. 

 5.1.3.6 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και θα 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 5.1.3.2 και 5.1.3.3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5.1.4 Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της υποβολής του 
τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις : 

 5.1.4.1 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 ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας κλπ.). 

 5.1.4.2 Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της 
παραλαβής των υλικών και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει 
τιµολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συµβατικού αντικειµένου, η ως άνω προθεσµία 
υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, εφόσον 
έχουν προσκοµιστεί και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά.  

5.1.5 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον : 
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 5.1.5.1 Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων 
ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα την προµήθεια ανάδοχο. 

 5.1.5.2 Με φόρους, δασµούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση 
καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγµατοποιήσει ο προσφέρων. 

5.1.6 Η πληρωµή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

 5.1.6.1 Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις και ως εκ τούτου δεν συντρέχει 
περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών εις 
βάρος του αναδόχου. 

 5.1.6.2  Ο ανάδοχος θα έχει προσκοµίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόµενα από τη σύµβαση 
δικαιολογητικά. 

5.1.7 Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την 
υποβολή του τιµολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013 «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 αναδόχου, 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. 

5.1.8 Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. 

5.1.9 Οι οικονοµικοί φορείς επιβαρύνονται 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) 0,07% 

Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,00042% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 0,06% 

Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% 

Σύνολο 6,27868% 

 

5.1.10 Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% για την προµήθεια υλικών (επί 
της καθαρής συµβατικής αξίας) σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ η Υπηρεσία επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%.  

5.1.11 Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται 
σε υπαιτιότητα αυτού όπως πχ 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. 
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5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση 
ή/και δεν συµµορφωθεί µε τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συµβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/201623 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσµία 
που τεθεί µε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 
συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.2.2 Στον οικονοµικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό 
φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονοµικό φορέα που είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αν ο οικονοµικός 
φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα, από τρίτο οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύµβασης είτε µε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται 
µε τον ακόλουθο τύπο: 

∆ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: ∆ = ∆ιαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο µε µηδέν. 

ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
ο οικονοµικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της έµµεσης ζηµίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαµβάνει την τιµή 1.01.  
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Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
προµήθεια των αγαθών που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό 
φορέα σε τρίτο οικονοµικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονοµικό 
φορέα µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων. Το 
διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόµου, περί αποκλεισµού 
οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις. 

5.2.3  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.  

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το 
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στο τελευταίο 
εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα 
η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της. ∆εν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών – Κατάσταση Υλικών 

6.1.1 Ο απαιτούµενος χρόνος παράδοσης των υλικών για την ΠΑ καθορίζεται το χρονικό διάστηµα 
έως και δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας (όχι αργότερα 
από τις 15/12/2021). ∆ύναται να πραγµατοποιηθούν τµηµατικές παραδόσεις, κατόπιν 
συνεννόησης µε τη Μονάδα. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 
εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
µετά από γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού οργάνου, είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της 
παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση 
παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 
συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτηµα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.3 της παρούσης. 
 
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωµοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο 
συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

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

6.1.3  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.1.4 Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι σε ποιοτική κατάσταση FACTORY NEW (F/N) ή NEW (N). 
Για τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πιστοποιείται η χρήση του επί των Α/Φ RAFALE. Η εν 
λόγω πιστοποίηση του υλικού είναι δυνατή µε βάση τα στοιχεία αναγνώρισής του (P/N – CAGE 
CODE).  

6.1.5 Τα παραδιδόµενα υλικά, εφόσον δεν συνοδεύονται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας, δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επιστρέφονται στον ανάδοχο χωρίς 
κόστος για την ΠΑ, η δε παραλαβή τους θα πραγµατοποιείται µε µέριµνα του αναδόχου (εφαρµογή 
διαδικασίας "COLLECT"). 
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6.2  Παράδοση - Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
προµηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η παράδοση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε όρους DAP (DELIVERY AT PLACE) - 
INCOTERMS 2012, στις εγκαταστάσεις της 114ΠΜ (Αεροδρόµιο Τανάγρας).  

Το κόστος όλων των εξόδων έως και την παράδοση των υλικών (µεταφορικά, φορτοεκφορτώσεις 
κλπ) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασµένα αναλόγως του τρόπου µεταφοράς τους. Να 
συνοδεύονται από το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, τυχόν εγγύηση του προµηθευτή, το 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET, το δελτίο αποστολής και το τιµολόγιο. Στο περίβληµα της 
συσκευασίας τους και σε εµφανή θέση, να υπάρχει ανθεκτική, στη συνήθη χρήση, πινακίδα µε τον 
αριθµό της σύµβασης, τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού (P/N), την ποσότητα και τον κωδικό 
αριθµό του κατασκευαστή (CAGE CODE). 

Η επιτροπή παραλαβής της 114ΠΜ, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό - οριστικό - παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις - απόρριψης  των υλικών) 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες - δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση 
τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να 
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσµα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2 Η ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Ποιοτικής-
Ποσοτικής Παραλαβής (ΕΠΠΠ) που θα καθοριστεί µε µέριµνα της 114ΠΜ και η οποία θα συντάξει 
πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 
παράδοσης αυτών, από αρµόδια επιτροπή της Π.Α, παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου 
εκπροσώπου του, κατά την υπόψη διαδικασία, εφόσον ο ίδιος το επιθυµεί. 

Πριν από την παράδοση ο προµηθευτής θα ενηµερώσει έγκαιρα τηλεφωνικά (τουλάχιστον 5 
ηµέρες πριν) την 114ΠΜ σχετικά µε την ηµεροµηνία παράδοσης καθώς και τα στοιχεία των 
εµπλεκόµενων (προσωπικό και µέσα) ώστε να εξασφαλιστούν οι άδειες εισόδου στην Α.Β 
Τανάγρας και η παρουσία της ΕΠΠΠ. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 
την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 
αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο 
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
επιτροπής της 114ΠΜ, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

 

     
     

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου             
∆ιοικητής 114ΠΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

1. Αντικείµενο προµήθειας. 

 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή προσδιορίζει τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η ΠΑ, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των υλικών ως κάτωθι: 

A/A P_N CAGE_CODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣ.  ΚΟΣΤΟΣ 

1 CDS.1 F0541 

SCREWDRIVER TORQUE 

METERS 1.900,00 2 3.800,00 

2 CDS.2 F0541 

SCREWDRIVER TORQUE 

METERS 1.500,00 2 3.000,00 

3 E.2000-350 F0541 TORQUE CONTROLLERS 1.500,00 1 1.500,00 

4 E.2000-50 F0541 TORQUE CONTROLLERS 1.500,00 1 1.500,00 

5 JET.8MPA F0541 8-drawers cabinet 1.435,00 8 11.480,00 

6 221.227SJ2 F0541 TAP AND DIE SETS 1.400,00 2 2.800,00 

7 K.306A600 F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

REMOVABLE RATCHET 1.000,00 2 2.000,00 

8 J.451EP F0541 

BASE OF 3/8" BITS - 

SOCKETS 800,00 4 3.200,00 

9 QD2RN100 55719 

ADJUSTABLE TORQUE 

WRENCH  20 ΐ 100 NM A  650,00 2 1.300,00 

10 FLUKE287 FA1X8 MULTIMETER 600,00 2 1.200,00 

11 JET.A 55719 

ALUMINIUM PUNCH 

DIA.10 LG 150 600,00 2 1.200,00 

12 1003B.E F0541 

ANTI-STATIC DIGITAL 

WELDER 68W 570,00 2 1.140,00 

13 12.J11 F0541 

CASE OF 9 X12 MM 

METRIC-SIZE POLYGON 

BIT 550,00 2 1.100,00 

14 R.450BP F0541 

1/4" LONG-REACH 

METRIC 6-POINT SOCKETS 550,00 2 1.100,00 

15 S.306A350 F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

REMOVABLE RATCHET 534,00 2 1.068,00 

16 1320 F0541 

DIGITAL DISPLAY 

CALIPERS 500,00 2 1.000,00 

17 JET ALU 55719 BIG ALUMINIUM PUNCH 500,00 2 1.000,00 

18 JET.B 55719 BRONZE PUNCH 500,00 2 1.000,00 

19 QD1RN25 55719 

ADJUSTABLE TORQUE 

WRENCH   5 ΐ 25 NM A C 500,00 2 1.000,00 

20 
10.J11 F0541 

CASE OF 9X12 MM 

METRIC-SIZE OPEN END BI 451,00 
2 

902,00 

21 S.306A100 F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

REMOVABLE RATCHET 424,00 2 848,00 

22 V.820F F0541 PNEUMATIC SCRIBER 420,00 2 840,00 

23 S.306-350R F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

ATTACHMENT 20 X 7 MM 402,00 2 804,00 

24 J.306A50 F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

REMOVABLE RATCHET 400,00 8 3.200,00 
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25 N.709 F0541 AIR HOSE REEL 400,00 2 800,00 

26 
J.306A100 F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

REMOVABLE RATCHET 374,30 
2 

748,60 

27 1224.150E F0541 

WORKSITE-

MAINTENANCE FIXED 

VICES 350,00 2 700,00 

28 J.430AMU F0541 

BOX OF 3/8" 12-POINT 

METRIC-SIZE SOCKETS 340,00 2 680,00 

29 S.446ADP F0541 

1/2" METRIC 12-POINT 

SOCKETS SET 332,00 2 664,00 

30 SL.161-5P6 F0541 

30-PIECE 1/2" METRIC 6-

POINT SOCKETS SET 330,00 2 660,00 

31 J.446-50 F0541 

NON VERNIER WIDE 

ANGLE ADJUSTABLE 

WRENCH 327,00 2 654,00 

32 S.306-200R F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

ATTACHMENT 20 X 7 MM 321,00 2 642,00 

33 
R.306A25 F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

REMOVABLE RATCHET 320,86 
2 

641,72 

34 S.404AE F0541 

16-PIECE 1/2" LONG-

REACH METRIC 12-POINT 320,00 2 640,00 

35 SL.161-5P12 F0541 

30-PIECE 1/2" METRIC 12-

POINT SOCKETS SE 320,00 3 960,00 

36 S.161-5P6 F0541 

30-PIECE 1/2" METRIC 6-

POINT SOCKETS SET 319,00 2 638,00 

37 S.161-3P12U F0541 

25-PIECE 1/2" INCH 12-

POINT SOCKETS SET 308,00 2 616,00 

38 S.306-100R F0541 

CLICK WRENCHES WITH 

ATTACHMENT 20 X 7 MM 303,00 2 606,00 

39 A.300MT F0541 

MICRO-TECH "LOW 

TORQUE" SCREWDRIVER 300,00 2 600,00 

40 A.404J1 F0541 

TORQUE SCREWDRIVER 

SETS - 1/4" SOCKETS 300,00 2 600,00 

41 779.CL4 F0541 

STANDARD INSPECTION 

LAMP WITH WHITE SPOT 260,00 2 520,00 

42 STM.J9A F0541 

BOX OF 1/2" 6-POINT 

METRIC-SIZE SOCKET S 250,00 2 500,00 

43 
A.301MT F0541 

MICRO-TECH "LOW 

TORQUE" SCREWDRIVER 248,55 
3 

745,65 

44 222A.TJ32 F0541 

SET OF 32 GROUND 

TWIST DRILLS 235,00 2 470,00 

45 J.161-3P12 F0541 

BOX OF 3/8" 12-POINT 

METRIC-SIZE SOCKETS 230,00 3 690,00 

46 U.179A F0541 

AIR-LINE CONNECTOR 

AND GAUGE 230,00 2 460,00 

47 R.161-5P12 F0541 

31-piece 1/4" metric 12-

point socket and 220,00 2 440,00 

48 R.161-5P6 F0541 

SET OF 6-POINT 1/4" 

SOCKETS - METRIC 216,00 2 432,00 

49 GWB10,8-li FAK48 

Angled Cordless Hammer 

Drill 200,00 2 400,00 

50 
NS.265M F0541 

SET OF 21 IMPACT 

SCREWDRIVERS 197,18 
3 

591,54 
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51 511-203 F8537 

SMALL DIAMETER BORE 

CONTROLLER (10-18MM) 180,00 2 360,00 

52 511-210 F8537 

SMALL DIAMETER BORE 

CONTROLLER (6-10MM) 180,00 2 360,00 

53 511-922 F8537 

SMALL DIAMETER BORE 

CONTROLLER (18-150MM 180,00 2 360,00 

54 JHX.14A F0541 

CASE WITH 14 IMPACT 

3/8" BITS 180,00 2 360,00 

55 R2NANO F0541 

SET OF 6-POINT 1/4" 

SOCKETS - METRIC 180,00 2 360,00 

56 RL.NANO112 F0541 

SET OF 12-POINT 1/4" 

SOCKETS - METRIC 175,00 8 1.400,00 

57 
A.402 F0541 

SCREWDRIVER WITH 

VERNIER ADJUSTMENT 172,69 
7 

1.208,83 

58 
A.404 F0541 

SCREWDRIVER WITH 

VERNIER ADJUSTMENT 172,66 
7 

1.208,62 

59 811B F0541 

DEPTH GAUGES CLASS 0 - 

1/50TH 170,00 2 340,00 

60 DF4211 D126 55719 DIAMANT MINI FILE SET 170,00 2 340,00 

61 E.2015 F0541 DIGITAL HEAT GUN 170,00 2 340,00 

62 K.214A F0541 

EXTENSION FOR 203 

SERIES WRENCH 170,00 2 340,00 

63 111TMMDY 55719 

SHALLOW SOCKET SET  

1/4 DRIVE   12P DE 5 160,00 2 320,00 

64 GST150CE D9508 JIGSAW 160,00 2 320,00 

65 0560 9250 S3667 

BOX,THERMOMETER 

CONTROL 150,00 2 300,00 

66 PBA 55719 ALUMINIUM PRYBAR 150,00 2 300,00 

67 WTRW6A 55719 

PLIER 6 PO FOR SAFETY 

CABLE 150,00 2 300,00 

68 WTRW9 55719 

PLIER 9 PO FOR SAFETY 

CABLE 150,00 2 300,00 

69 316001 FAK48 SEAL-LEAD PLIER 140,00 2 280,00 

70 S80AFOD  55719 RATCHET 1/2 DRIVE  130,00 2 260,00 

71 R.161-3P6 F0541 

SET OF 6-POINT 1/4" 

SOCKETS - METRIC 120,00 2 240,00 

72 PPR708BK 55719 ROLL PIN PUNCH SET 110,00 2 220,00 

73 
445.10R F0541 

LOCKING-WIRE PLIERS 

10" 104,70 
5 

523,50 

74 
REL.40U F0541 

SET OF 1/4" LONG-REACH 

INCH 12-POINT SOC 99,49 
5 

497,45 

75 
445.8R F0541 

SHORT LOCKING-WIRE 

PLIERS 8" 95,84 
6 

575,04 

76 MOD.LIM F0541 

MODULE OF 5 FILES 200 

MM LONG WITH HANDL 90,00 2 180,00 

77 FC82A 55719 

CROWFOOT WRENCH 3/8 

DRIVE - 2 PO 9/16 80,00 2 160,00 

78 T72FOD  55719 RATCHET 1/4 DRIVE  80,00 2 160,00 

79 
R.372 F0541 

compact rachet-drive 

9x12 mm 77,12 
5 

385,60 

80 SJ214 F0541 

EXTENSION FOR 203 

SERIES WRENCH 77,00 4 308,00 
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81 BS.T20 F0541 

FABRIC TOOL BOX - 

PROBAG 75,00 4 300,00 

82 826.1 F0541 

FLEXIBLE MECHANICAL 

RETRIEVER 460 MM 73,00 2 146,00 

83 411CF 55719 LONG REACH PLIER 70,00 2 140,00 

84 455B F0541 PLASTIC CABLE-TIE PLIERS 70,00 2 140,00 

85 F80FOD  55719 RATCHET 3/8 DRIVE  70,00 2 140,00 

86 S.154 F0541 Long-reach 1/2" ratchet 70,00 4 280,00 

87 S12L 55719 SLIDING T HANDLE 1/2 70,00 2 140,00 

88 SGDE70ESD 55719 

ELECTRONIC 

SCREWDRIVER SET 70,00 2 140,00 

89 OEXM240B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 24MM 68,00 2 136,00 

90 405.10RMT F0541 

MICRO-TECH "RUGGED" 

CUTTERS: VERSATILIT 67,00 2 134,00 

91 113A.15C F0541 

CHROMED ADJUSTABLE 

WRENCHES 65,00 2 130,00 

92 1223.M6 F0541 RUBBER VICE CLAMPS 65,00 2 130,00 

93 915CP 55719 LONG REACH PLIER 65,00 2 130,00 

94 P87150CT 55719 ELECTRONIC PLIERS 65,00 2 130,00 

95 XDHFM2224 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  22 X 24 MM 65,00 2 130,00 

96 XOM1315 55719 

WRENCH   DEEP 60° 

OFFSET  13 X 15 MM 65,00 2 130,00 

97 
AEX.J2 F0541 

MICRO-TECH 8-PIECE 

SCREWDRIVER SET TORX 60,33 
5 

301,65 

98 410 F0541 CONNECTOR PLIERS 60,00 7 420,00 

99 06019D6105.5255 55719 CORDLESS DRILL 60,00 2 120,00 

100 100F-8X9 F0696 RING SPANNER 60,00 2 120,00 

101 45.63 F0541 OPEN END WRENCHES 60,00 2 120,00 

102 501A F0541 

LONG-NOSE LOCK-GRIP 

PLIERS 60,00 4 240,00 

103 61ACP 55719 DUCK PLIER 60,00 2 120,00 

104 86CFCT 55719 DIAGONAL CUTTER PLIER 60,00 2 120,00 

105 AP10 55719 ADJUSTABLE JOINT PLIER 60,00 2 120,00 

106 SSDMRT1R 55719 

RATCHETING T HANDLE 

SCREWDRIVER 60,00 2 120,00 

107 XDHFM2122 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  21 X 22 MM 60,00 2 120,00 

108 XOM1011 55719 

WRENCH DEEP 60° 

OFFSET 10 X 11 MM 60,00 2 120,00 

109 XOM1214 55719 

WRENCH   DEEP 60° 

OFFSET  12 X 14 MM 60,00 2 120,00 

110 138A.30 F0541 NYLON STRAP WRENCHES 58,00 2 116,00 

111 S.152 F0541 

RATCHETS - DRIVE 20 X 7 

MM 57,00 2 114,00 

112 367A 55719 MANUAL OIL SYRINGE 56,00 2 112,00 

113 207A.40CB F0541 ADAPTABLE-TIP MALLETS 55,00 2 110,00 

114 OEXM220B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 22MM 55,00 2 110,00 
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115 XDHFM1719 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  17 X 19 MM 55,00 2 110,00 

116 XDHFM1820 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  18 X 20 MM 55,00 2 110,00 

117 XOM810 55719 

WRENCH DEEP 60° 

OFFSET  8 X 10 MM 55,00 2 110,00 

118 64.22X24 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 54,00 2 108,00 

119 
427.MT F0541 

MICRO-TECH 30° NOSE 

CUTTERS 53,64 
5 

268,20 

120 
426.MT F0541 

MICRO-TECH "LONG 

THIN" CUTTERS WITH CLE 53,56 
5 

267,80 

121 OEXM190B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 19MM 52,00 2 104,00 

122 64.21X23 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 51,00 2 102,00 

123 
65.PE F0541 

BIT-HOLDER RATCHET 

WRENCH 1/4" - 5/16" 50,04 
9 

450,36 

124 440.41 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 50,00 2 100,00 

125 J020 F8685 HOSE CLAMP PLIERS 50,00 2 100,00 

126 

PISTOLET 

MANUEL EPX 

38/50 F0347 MANUAL EXTRUDER GUN 50,00 2 100,00 

127 S8 55719 UNIVERSAL JOINT DE 1/2 50,00 2 100,00 

128 XDHFM1516 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  15 X 16 MM 50,00 2 100,00 

129 XDHFM1618 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  16 X 18 MM 50,00 2 100,00 

130 OEXM180B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 18MM 48,00 2 96,00 

131 PRH57A 55719 

CONVERTIBLE PLIER FOR 

RETAINING RING LG  48,00 2 96,00 

132 
500A F0541 

SHORT-NOSE LOCK-GRIP 

PLIERS 47,18 
5 

235,90 

133 S.141A F0541 

1/2" DRIVE HINGED 

HANDLE 47,00 4 188,00 

134 
433.LMT F0541 

MICRO-TECH 45° ANGLED 

THIN NOSE GRIPPER 46,36 
5 

231,80 

135 467B.24 F0541 

METRIC STANDARD 

RATCHET COMBINATION 

WREN 46,00 2 92,00 

136 20.36 F0541 

Open end bits - drive 20 x 

7 mm 45,93 5 229,65 

137 192.20CPE F0541 

HIGH-PERFORMANCE 

DIAGONAL CUTTERS 45,00 2 90,00 

138 996.5 F0541 

COMPACT" STEEL CABLE 

CUTTERS 45,00 2 90,00 

139 R.PE F0541 

ULTRA COMPACT 1/4" BIT 

RATCHET 45,00 4 180,00 
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140 TMU8B 55719 UNIVERSAL JOINT DE 1/4 45,00 2 90,00 

141 XDHFM1314 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  13 X 14 MM 45,00 2 90,00 

142 XDHFM1315 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  13 X 15 MM 45,00 2 90,00 

143 XDHFM1415 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  14 X 15 MM 45,00 2 90,00 

144 XDHFM1417 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  14 X 17 MM 45,00 2 90,00 

145 XDHFM67 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  6 X 7 MM 45,00 2 90,00 

146 XDHFM810 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  8 X 10 MM 45,00 2 90,00 

147 OEXM170B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 17MM 44,00 2 88,00 

148 
827B F0541 

FLEXIBLE MAGNETIC 

RETRIEVER - HIGH POWER 43,28 
5 

216,40 

149 S.203E F0541 

SQUARE DRIVE - DRIVE 20 

X 7 MM 43,00 2 86,00 

150 OEXM160B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 16MM 41,00 2 82,00 

151 214.R30 F0541 DEAD-BLOW DRIFTS 40,00 2 80,00 

152 402 F0541 

HALF-ROUND NOSE 

PLIERS 40,00 2 80,00 

153 440.38 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 40,00 2 80,00 

154 D.3-12 F0541 PRY BARS 40,00 2 80,00 

155 FU8A 55719 UNIVERSAL JOINT DE 3/8 40,00 2 80,00 

156 RTBM10 55719 

T HANDLE RATCHETING 

WRENCH  10 MM 40,00 2 80,00 

157 RTBM8 55719 

T HANDLE RATCHETING 

WRENCH  8 MM 40,00 2 80,00 

158 TMS4E 55719 SPEEDER  1/4 DRIVE 40,00 2 80,00 

159 TMUM7A 55719 SOCKET 1/4  12P 7MM 40,00 2 80,00 

160 TMUM8A 55719 SOCKET 1/4  12P 8MM 40,00 2 80,00 

161 TMUM9A 55719 SOCKET 1/4  12P 9MM 40,00 2 80,00 

162 V.999A F0541 BLOW GUN 40,00 2 80,00 

163 VOM1415B 55719 

STANDARD OPEN END 

WRENCH  14-15 MM 40,00 2 80,00 

164 XDHFM1213 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  12 X 13 MM 40,00 2 80,00 

165 XDHFM89 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  8 X 9 MM 40,00 2 80,00 

166 195A.20CPE F0541 

LONG HALF-ROUND NOSE 

PLIERS 38,00 4 152,00 

167 467B.22 F0541 

METRIC STANDARD 

RATCHET COMBINATION 

WREN 38,00 2 76,00 

168 OEXM150B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 15MM 38,00 2 76,00 

169 EF.6P5 F0541 LOCKING RING BIT 37,28 6 223,68 
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HOLDER 

170 OEXM140B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 14MM 37,00 2 74,00 

171 

64.16X18 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 36,03 

5 

180,15 

172 195.16CPE F0541 

SHORT HALF-ROUND 

NOSE PLIERS 36,00 2 72,00 

173 200C.50 F0541 

GRAPHITE HANDLE 

RIVETING ENGINEERS 

HAMME 36,00 2 72,00 

174 208A.32CB 55719 HAMMER  36,00 2 72,00 

175 268.3 F0541 

ROUND CROWBARS WITH 

CROOK BEAK 36,00 2 72,00 

176 
AEFP.J1 F0541 

MICRO-TECH 5-PIECE 

SCREWDRIVER SET PHIL 35,93 
3 

107,79 

177 440.36 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 35,00 2 70,00 

178 804.L F0541 

LONG METRIC THICKNESS 

GAUGES 35,00 3 105,00 

179 FXWK11 S3667 

BALL JOINT EXTENSION 

280MM 35,00 2 70,00 

180 FXWK11 28356 

EXTENSION WOBBLE 3/8 

DRIVE   L 11 35,00 2 70,00 

181 OEXM130B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 13MM 35,00 2 70,00 

182 SGASA204A 55719 HOOK AN AWL SET 35,00 2 70,00 

183 SHP.12LA F0541 

1/2" drive long and extra-

long reach met 35,00 2 70,00 

184 VOM1213B 55719 

STANDARD OPEN END 

WRENCH  12-13 MM 35,00 2 70,00 

185 XSM67A 55719 

SHORT WRENCH   10° 

OFFSET  6 X 7 MM 35,00 2 70,00 

186 XSM89A 55719 

SHORT WRENCH   10° 

OFFSET  8 X 9 MM 35,00 2 70,00 

187 
403 F0541 

HALF-ROUND NOSE 

PLIERS 34,88 
5 

174,40 

188 467BR.19 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 34,00 2 68,00 

189 

64.14X15 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 32,09 

5 

160,45 

190 192A.18CPE F0541 

HIGH-PERFORMANCE 

DIAGONAL CUTTERS 32,00 2 64,00 

191 467BR.18 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 32,00 2 64,00 

192 FXK11 55719 

EXTENSION SQUARE 3/8  

LG 11 PO 32,00 2 64,00 

193 NS.232B F0541 

1/2" to 3/4" impact 

coupler 32,00 4 128,00 

194 OEXM120B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 12MM 32,00 2 64,00 
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195 AM.M2 F0541 

PROTWIST BIT HOLDER 

SCREWDRIVERS 31,00 2 62,00 

196 601 F0541 

COMPACT HACKSAW 

FRAME 30,00 2 60,00 

197 0330050301 F0967 WOODEN MALLET 30,00 2 60,00 

198 105.230 F0541 MONKEY WRENCHES 30,00 2 60,00 

199 187.18CPE F0541 COMBINATION PLIERS 30,00 4 120,00 

200 214.15 F0541 STANDARD DRIFTS 30,00 4 120,00 

201 293A.5 F0541 SET OF 9 DIGIT PUNCHES 30,00 2 60,00 

202 440.34 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 30,00 2 60,00 

203 467BR.17 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 30,00 2 60,00 

204 841A.9 F0541 

MULTI-PURPOSE 

SCISSORS 30,00 2 60,00 

205 AN850817B 55719 

CROWFOOT WRENCH    

FLARE NUT-DEEP  12 PA 30,00 2 60,00 

206 ANM14 55719 

CROWFOOT WRENCH    

FLARE NUT-DEEP  12 PA 30,00 2 60,00 

207 ANM19 55719 

CROWFOOT WRENCH    

FLARE NUT-DEEP  12 PA 30,00 2 60,00 

208 FCOM17A 55719 

CROWFOOT WRENCH 3/8 

DRIVE - 17MM 30,00 2 60,00 

209 FCOM19A 55719 

CROWFOOT WRENCH 3/8 

DRIVE  - 19MM 30,00 2 60,00 

210 FXK6 55719 

EXTENSION SQUARE 3/8 

LG 6PO 30,00 2 60,00 

211 FXWK4 55719 

EXTENSION WOBBLE  3/8 

DRIVE   LG 4" 30,00 2 60,00 

212 SCOM27 55719 

CROWFOOT WRENCH 1/2 

DRIVE  - 27MM 30,00 2 60,00 

213 SFM19 55719 

SOCKET 3/8 LG 12P 

19MM 30,00 2 60,00 

214 SHP.10LA F0541 

1/2" drive long and extra-

long reach met 30,00 2 60,00 

215 TMXK140 55719 

EXTENSION  SQUARE 1/4 

LG 14' 355MM 30,00 2 60,00 

216 XDHFM1011 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  10 X 11 MM 30,00 2 60,00 

217 XDHFM1012 55719 

HIGH PERFORMANCE 

WRENCH  10 X 12 MM 30,00 2 60,00 

218 XDHM89 F8685 SPANNER,8X9 30,00 2 60,00 

219 

64.12X13 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 29,60 

5 

148,00 

220 

64.10X11 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 29,41 

5 

147,05 

221 467BR.16 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 29,00 2 58,00 

222 OEXM110B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 11MM 29,00 2 58,00 
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223 

64.8X9 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 28,90 

5 

144,50 

224 20.24 F0541 

Open end bits - drive 20 x 

7 mm 28,21 5 141,05 

225 181A.25CPE F0541 

LOCKING TWIN SLIP-

JOINT MULTIGRIP PLIERS 28,00 4 112,00 

226 467BR.14 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 28,00 2 56,00 

227 

64.6X7 F0541 

METRIC STRAIGHT 

RATCHET RING 

WRENCHES 27,78 

5 

138,90 

228 45.46 F0541 OPEN END WRENCHES 27,00 2 54,00 

229 K.41B F0541 

3/4" drive metric 12-point 

sockets 27,00 4 108,00 

230 OEXM100B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 10MM 27,00 2 54,00 

231 OEXM90B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 9MM 27,00 2 54,00 

232 234.S F0541 

INTERCHANGEABLE STEEL 

TIP SCRIBER 26,00 2 52,00 

233 249.G16 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 26,00 2 52,00 

234 467B.15 F0541 

METRIC STANDARD 

RATCHET COMBINATION 

WREN 26,00 2 52,00 

235 467BR.13 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 26,00 2 52,00 

236 OEXM7B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 7MM 26,00 2 52,00 

237 OEXM8B 55719 

STANDARD HANDLE 

WRENCH 8MM 26,00 2 52,00 

238 1262H.100 F0541 

BEVELED EDGE CLUB 

HAMMERS 25,00 2 50,00 

239 167A.9 F0541 

45° ANGLED NOSE 

OUTSIDE CIRCLIP PLIERS 25,00 2 50,00 

240 169A.9 F0541 

45° ANGLED NOSE 

OUTSIDE CIRCLIP PLIERS 25,00 2 50,00 

241 199A.9 F0541 

90° ANGLED NOSE INSIDE 

CIRCLIP PLIERS 25,00 2 50,00 

242 214.10 F0541 STANDARD DRIFTS 25,00 2 50,00 

243 440.33 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 25,00 2 50,00 

244 467BR.12 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 25,00 2 50,00 

245 835A F0541 SPRING HOOK 25,00 2 50,00 

246 AM.M1 F0541 

PROTWIST BIT HOLDER 

SCREWDRIVERS 25,00 2 50,00 

247 BHM9A 55719 BALL HEX WRENCH SET 25,00 2 50,00 

248 FCOM14A 55719 

CROWFOOT WRENCH 3/8 

DRIVE - 14MM 25,00 2 50,00 

249 FCOM15A 55719 CROWFOOT WRENCH 3/8 25,00 2 50,00 
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DRIVE - 15MM 

250 FRDH101 55719 

FITTING,END 5-16 BOX 

WRENCH SQUARE 3-8 25,00 2 50,00 

251 OXIM10B 55719 

SHORT HANDLE WRENCH 

12P - 10MM 25,00 2 50,00 

252 OXIM4SB 55719 

SHORT HANDLE WRENCH 

6P - 4MM 25,00 2 50,00 

253 OXIM5SB 55719 

SHORT HANDLE WRENCH 

6P - 5MM 25,00 2 50,00 

254 OXIM6B 55719 

SHORT HANDLE WRENCH 

12P - 6MM 25,00 2 50,00 

255 OXIM7B 55719 

SHORT HANDLE WRENCH 

12P - 7MM 25,00 2 50,00 

256 OXIM8B S3277 WRENCH 25,00 2 50,00 

257 OXIM8B 55719 

SHORT HANDLE WRENCH 

12P - 8MM 25,00 2 50,00 

258 OXIM9B 55719 

SHORT HANDLE WRENCH 

12P - 9MM 25,00 2 50,00 

259 TMXK110 55719 

EXTENSION SQUARE 1/4  

LG.11  PO 25,00 3 75,00 

260 VOM1011B 55719 

STANDARD OPEN END 

WRENCH  10-11 MM 25,00 2 50,00 

261 VOM67B 55719 

STANDARD OPEN END 

WRENCH  6-7 MM 25,00 2 50,00 

262 249.G14 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 23,00 2 46,00 

263 467BR.11 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 23,00 2 46,00 

264 835.1 F0541 SEPARATOR 22,70 3 68,10 

265 
197A.18 F0541 

90° ANGLED NOSE 

OUTSIDE CIRCLIP PLIERS 22,43 
5 

112,15 

266 
199A.18 F0541 

90° ANGLED NOSE INSIDE 

CIRCLIP PLIERS 22,15 
5 

110,75 

267 20.10 F0541 

Open end bits - drive 20 x 

7 mm 22,10 5 110,50 

268 GLA12B 55719 

ADAPTATOR 1/2-3/4  

BLACK FINISH 22,00 2 44,00 

269 GLAS1E 55719 

ADAPTATOR  3/4 -1/2  

BLACK FINISH 22,00 2 44,00 

270 K.230B F0541 3/4" to 1/2" coupler 22,00 4 88,00 

271 K.35B F0541 

3/4" drive metric 12-point 

sockets 22,00 4 88,00 

272 
180.CPE F0541 

HIGH-PERFORMANCE 

MULTIGRIP PLIERS 21,97 
2 

43,94 

273 249.G12 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 21,00 2 42,00 

274 467BR.10 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 21,00 2 42,00 

275 AM.H F0541 

PROTWIST BIT HOLDER 

SCREWDRIVERS 21,00 4 84,00 

276 
177A.18 F0541 

STRAIGHT NOSE OUTSIDE 

CIRCLIP PLIERS 20,84 
5 

104,20 
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277 
S.32HLA F0541 

1/2" long-reach metric 6-

point sockets 20,70 
6 

124,20 

278 
179A.18 F0541 

STRAIGHT NOSE INSIDE 

CIRCLIP PLIERS 20,50 
5 

102,50 

279 188.16CPE F0541 FLAT NOSE PLIERS 20,00 4 80,00 

280 440.30 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 20,00 2 40,00 

281 440.32 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 20,00 4 80,00 

282 897A.319 F0541 

ABS BODY TAPE 

MEASURE GRIP 20,00 2 40,00 

283 BFCRM10A 55719 

RATCHETING METRIC 

CROWFOOT WRENCH  

12P   20,00 2 40,00 

284 BFCRM8A 55719 

RATCHETING METRIC 

CROWFOOT WRENCH  

12P   20,00 2 40,00 

285 BFCRM9A 55719 

RATCHETING METRIC 

CROWFOOT WRENCH  

12P   20,00 2 40,00 

286 FRDHM10 55719 

STANDARD TORQUE 

ADAPTOR 12P    3/8 

DRIVE 20,00 3 60,00 

287 GSAF1E 55719 ADAPTATOR 1/2-3/8 20,00 3 60,00 

288 S.217 F0541 1/2" drive extensions 20,00 4 80,00 

289 SFM12 55719 

SOCKET 3/8 LG 12P 

12MM 20,00 2 40,00 

290 SGD4BR 55719 

 SCREWDRIVER - L 8 PO 

27/32'' 20,00 2 40,00 

291 SHP.6LA F0541 

1/2" drive long and extra-

long reach met 20,00 2 40,00 

292 SHP.8LA F0541 

1/2" drive long and extra-

long reach met 20,00 2 40,00 

293 TMXK60 55719 

EXTENSION SQUARE 1/4  

LG.6 PO   20,00 3 60,00 

294 TMXWK4 55719 

EXTENSION WOBBLE  1/4 

DRIVE   LG 4" 20,00 3 60,00 

295 VOM89B 55719 

STANDARD OPEN END 

WRENCH  8-9 MM 20,00 3 60,00 

296 
S.30HLA F0541 

1/2" long-reach metric 6-

point sockets 19,91 
6 

119,46 

297 373.20 55719 OIL CAM 19,00 2 38,00 

298 
EF.6P4 F0541 

MAGNETIC SNAP RING 

BIT HOLDER 18,86 
6 

113,16 

299 467BR.8 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 18,00 2 36,00 

300 467BR.9 F0541 

METRIC FAST OPEN END 

COMBINED RATCHETS 18,00 2 36,00 

301 
177A.13 F0541 

STRAIGHT NOSE OUTSIDE 

CIRCLIP PLIERS 17,99 
5 

89,95 

302 
179A.13 F0541 

STRAIGHT NOSE INSIDE 

CIRCLIP PLIERS 17,96 
5 

89,80 
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303 
44.30X32 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 17,06 
9 

153,54 

304 804 F0541 

Round tip metric 

thickness gauges 16,00 3 48,00 

305 149.Y F0541 

PVC SHEATH TWEEZERS 

STRAIGHT MODEL 16,00 2 32,00 

306 75.19 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 16,00 2 32,00 

307 AW8X150 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  16,00 2 32,00 

308 EF.6R F0541 1/4" SQUARE DRIVE 15,26 9 137,34 

309 
S.208S F0541 

1/2" wobble drive 

extensions 15,06 
7 

105,42 

310 249.G6 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 15,00 2 30,00 

311 249.G8 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 15,00 2 30,00 

312 44.24X27 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 15,00 4 60,00 

313 44.25X28 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 15,00 4 60,00 

314 44.26X28 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 15,00 4 60,00 

315 44.27X29 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 15,00 4 60,00 

316 75.18 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 15,00 2 30,00 

317 AD2X125ST F0541 

PROTWIST STAINLESS 

STEEL SCREWDRIVERS F 15,00 2 30,00 

318 GA265A 55719 FLEXIBLE CLAW 15,00 3 45,00 

319 RYAM1112 55719 

RATCHETING WRENCH   

25° OFFSET 11 X 12  15,00 3 45,00 

320 RYAM78 55719 

RATCHETING WRENCH   

25° OFFSET 7 X 8 MM 15,00 3 45,00 

321 RYAM910 55719 

RATCHETING WRENCH   

25° OFFSET 9 X 10 M 15,00 3 45,00 

322 S.208 F0541 1/2" drive extensions 15,00 4 60,00 

323 SF121 55719 

DEEP SOCKETSQUARE 3/8  

12 PANS DE 3/8 15,00 2 30,00 

324 SIMDFM9A 55719 

DEEP SOCKET  3/8 DRIVE   

12 PANS DE 9 MM 15,00 2 30,00 

325 834.R2 F0541 INSPECTION MIRRORS 14,86 5 74,30 

326 440.27 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 14,00 4 56,00 

327 75.16 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 14,00 2 28,00 

328 75.17 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 14,00 2 28,00 

329 
150 F0541 

TWEEZERS STRAIGHT 

MODEL 13,40 
5 

67,00 

330 151 F0541 TWEEZERS MODEL 13,40 5 67,00 
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ANGLED AT 40° 

331 249.G10 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 13,00 2 26,00 

332 75.14 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 13,00 2 26,00 

333 GFAT1E 55719 ADAPTATOR 3/8-1/4 13,00 3 39,00 

334 TMMD10 55719 SOCKET 1/4  12P 10MM 13,00 4 52,00 

335 
34.14 F0541 

METRIC 15° AND 75° 

HINGED "MIDGET" OPEN  12,39 
4 

49,56 

336 
440.24 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 12,27 
9 

110,43 

337 255.G4 F0541 

SHEATHED CENTRE 

PUNCHES 12,00 2 24,00 

338 255.G6 F0541 

SHEATHED CENTRE 

PUNCHES 12,00 2 24,00 

339 44.22X24 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 12,00 4 48,00 

340 440.20 F0541 

Metric combination 

wrenches 12,00 2 24,00 

341 440.21 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 12,00 2 24,00 

342 75.13 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 12,00 2 24,00 

343 AP2X125ST F0541 

PROTWIST STAINLESS 

STEEL SCREWDRIVERS F 12,00 2 24,00 

344 J.450U F0541 

CASE OF 3/8" 12-POINT 

INCH-SIZE SOCKETS 12,00 2 24,00 

345 S.232B F0541 

1/2" TO 3/4" IMPACT 

COUPLER 12,00 4 48,00 

346 SGD2BR 55719 

 SCREWDRIVER - L 6 PO 

15/16'' 12,00 2 24,00 

347 SGD306BR 55719 MINI TIP SCREWDRIVER 12,00 2 24,00 

348 TMMD7 55719 SOCKET 1/4  12P 7MM 12,00 4 48,00 

349 TMMD8 55719 SOCKET 1/4  12P 8MM 12,00 4 48,00 

350 
440.23 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 11,48 
9 

103,32 

351 75.12 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 11,00 2 22,00 

352 AP1X100ST F0541 

PROTWIST STAINLESS 

STEEL SCREWDRIVERS F 11,00 2 22,00 

353 S.206 F0541 1/2" drive extensions 11,00 4 44,00 

354 S.236 F0541 

Snap ring bit for bits 

series 2 11,00 2 22,00 

355 S.236 F0541 

Snap ring bit for bits 

series 2 11,00 2 22,00 

356 
34.12 F0541 

METRIC 15° AND 75° 

HINGED "MIDGET" OPEN  10,86 
4 

43,44 

357 
34.13 F0541 

METRIC 15° AND 75° 

HINGED "MIDGET" OPEN  10,86 
4 

43,44 

358 
440.22 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 10,76 
9 

96,84 

359 ANX40X150 F0541 PROTWIST 10,33 7 72,31 
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SCREWDRIVERS FOR 

TORX SCREWS 

360 1826713 F6383 TYRAP PLIERS 10,00 2 20,00 

361 200H.32 55719 

MECHANICAL HAMMER  

32 10,00 4 40,00 

362 215-8104 F0619 

WASHING BOTTLE OF 250 

ML 10,00 4 40,00 

363 215-8106 F0619 

WASHING BOTTLE OF 

1000 ML 10,00 4 40,00 

364 247.G4 F0541 SHEATHED NAIL SETS 10,00 2 20,00 

365 247.G5 F0541 SHEATHED NAIL SETS 10,00 2 20,00 

366 247.G6 F0541 SHEATHED NAIL SETS 10,00 2 20,00 

367 247.G8 F0541 SHEATHED NAIL SETS 10,00 2 20,00 

368 249.G2 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 10,00 2 20,00 

369 249.G3 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 10,00 2 20,00 

370 249.G4 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 10,00 2 20,00 

371 249.G5 F0541 

SHEATHED DRIFT 

PUNCHES 10,00 2 20,00 

372 44.20X22 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 10,00 4 40,00 

373 44.21X23 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 10,00 4 40,00 

374 844.SE18 F0541 

CUTTER WITH 18 MM 

SNAP-OFF BLADES 10,00 2 20,00 

375 84TZSA.10 F0541 

SPHERICAL HEAD METRIC 

HEXAGON KEYS 10,00 2 20,00 

376 AND1X100 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

POZIDRIV? SCR 10,00 2 20,00 

377 AND2X125 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

POZIDRIV SCR 10,00 2 20,00 

378 AND2X35 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

POZIDRIV SCR 10,00 2 20,00 

379 ANF8X150 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  10,00 2 20,00 

380 AR.8X150 F0541 

ISORYL SCREWDRIVERS 

FOR SLOTTED-HEAD SCR 10,00 2 20,00 

381 AWSH4X75 F0541 

SPHERICAL HEAD 

SPINNER HEXAGON KEYS 10,00 2 20,00 

382 TA3 55719 ADAPTATOR 1/4-3/8 10,00 3 30,00 

383 
34.11 F0541 

METRIC 15° AND 75° 

HINGED "MIDGET" OPEN  9,77 
4 

39,08 

384 
440.3/4 F0541 

INCH COMBINATION 

WRENCHES 9,23 
5 

46,15 

385 
39.9/16 F0541 

INCH SHORT-REACH 

COMBINATION 9,05 
5 

45,25 





 

Σελίδα 63 

WRENCHES 

386 249.10 F0541 

STANDARD DRIFT 

PUNCHES 9,00 4 36,00 

387 75.10 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 9,00 2 18,00 

388 75.11 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 9,00 2 18,00 

389 84TZA.10 F0541 METRIC HEXAGON KEYS 9,00 2 18,00 

390 89TXA.20 F0541 TORX SPINNERS 9,00 2 18,00 

391 89TXA.25 F0541 TORX SPINNERS 9,00 2 18,00 

392 89TXA.27 F0541 TORX SPINNERS 9,00 2 18,00 

393 89TXA.30 F0541 TORX SPINNERS 9,00 2 18,00 

394 89TXA.40 F0541 TORX SPINNERS 9,00 2 18,00 

395 AND1X35 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

POZIDRIV SCR 9,00 2 18,00 

396 ANP2X35 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

PHILLIPS SCR 9,00 2 18,00 

397 AWSH3X75 F0541 

SPHERICAL HEAD 

SPINNER HEXAGON KEYS 9,00 2 18,00 

398 89.45 F0541 SHORT TORX KEYS 8,88 7 62,16 

399 
440.18 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 8,47 
9 

76,23 

400 

ANX30X125 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

TORX SCREWS 8,35 

7 

58,45 

401 
248.6 F0541 

ONE-PIECE DRIFT 

PUNCHES 8,34 
3 

25,02 

402 

39.3/8 F0541 

INCH SHORT-REACH 

COMBINATION 

WRENCHES 8,30 

5 

41,50 

403 
248.5 F0541 

ONE-PIECE DRIFT 

PUNCHES 8,13 
3 

24,39 

404 44.18X19 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 8,00 4 32,00 

405 440.13 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 8,00 4 32,00 

406 440.14 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 8,00 4 32,00 

407 440.15 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 8,00 4 32,00 

408 440.16 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 8,00 4 32,00 

409 440.17 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 8,00 4 32,00 

410 440.7 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 8,00 4 32,00 

411 75.8 F0541 

FORGED METRIC 6 X 6 

POINT ANGLED OPEN-SO 8,00 2 16,00 

412 84TZA.8 F0541 METRIC HEXAGON KEYS 8,00 2 16,00 
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413 84TZSA.7 F0541 

SPHERICAL HEAD METRIC 

HEXAGON KEYS 8,00 2 16,00 

414 84TZSA.8 F0541 

SPHERICAL HEAD METRIC 

HEXAGON KEYS 8,00 2 16,00 

415 89TXA.10 F0541 TORX SPINNERS 8,00 2 16,00 

416 89TXA.15 F0541 TORX SPINNERS 8,00 2 16,00 

417 AD1X100ST F0541 

PROTWIST STAINLESS 

STEEL SCREWDRIVERS F 8,00 2 16,00 

418 AN5,5X125 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  8,00 2 16,00 

419 AN6,5X150 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  8,00 7 56,00 

420 ANP2X125 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

PHILLIPS SCR 8,00 2 16,00 

421 AWSH2X75 F0541 

SPHERICAL HEAD 

SPINNER HEXAGON KEYS 8,00 2 16,00 

422 TMMD9 F1922 BUSHING,9 8,00 8 64,00 

423 TMMD9 55719 SOCKET 1/4  12P 9MM 8,00 4 32,00 

424 

ANX27X100 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

TORX SCREWS 7,96 

7 

55,72 

425 EX.615 F0541 

Standard bits series 6 for 

Torx screws 7,61 100 761,00 

426 EX.630 F0541 

Standard bits series 6 for 

Torx screws 7,61 100 761,00 

427 

ANX25X100 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

TORX SCREWS 7,41 

7 

51,87 

428 89.40 F0541 SHORT TORX KEYS 7,31 7 51,17 

429 

39.1/2 F0541 

INCH SHORT-REACH 

COMBINATION 

WRENCHES 7,11 

5 

35,55 

430 249.2 F0541 

STANDARD DRIFT 

PUNCHES 7,00 4 28,00 

431 249.5 F0541 

STANDARD DRIFT 

PUNCHES 7,00 2 14,00 

432 249.6 F0541 

STANDARD DRIFT 

PUNCHES 7,00 4 28,00 

433 249.8 F0541 

STANDARD DRIFT 

PUNCHES 7,00 4 28,00 

434 44.16X17 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

435 44.8X10 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 7,00 2 14,00 

436 44.8X9 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

437 440.12 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

438 440.4H F0541 Metric combination 7,00 2 14,00 
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wrenches 

439 440.5,5H F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

440 440.5H F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

441 440.6 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

442 440.8 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

443 440.9 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 7,00 4 28,00 

444 84TZSA.5 F0541 

SPHERICAL HEAD METRIC 

HEXAGON KEYS 7,00 2 14,00 

445 84TZSA.6 F0541 

SPHERICAL HEAD METRIC 

HEXAGON KEYS 7,00 2 14,00 

446 AN4X150 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  7,00 2 14,00 

447 AN6,5X35 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  7,00 2 14,00 

448 APB.1X40 F0541 

ISORYL SCREWDRIVERS 

FOR PHILLIPS SCREWS 7,00 2 14,00 

449 
249.4 F0541 

STANDARD DRIFT 

PUNCHES 6,76 
7 

47,32 

450 
APZ.B F0541 

ANGLED SCREWDRIVERS - 

FOR PHILLIPS SCRE 6,64 
3 

19,92 

451 EXR.110 F0541 

Standard bits series 1 for 

Resistorx sc 6,58 100 658,00 

452 EXR.115 F0541 

Standard bits series 1 for 

Resistorx sc 6,58 100 658,00 

453 EXR.120 F0541 

Standard bits series 1 for 

Resistorx sc 6,58 100 658,00 

454 EXR.125 F0541 

Standard bits series 1 for 

Resistorx sc 6,58 100 658,00 

455 EXR.127 F0541 

Standard bits series 1 for 

Resistorx sc 6,58 100 658,00 

456 EXR.130 F0541 

Standard bits series 1 for 

Resistorx sc 6,58 100 658,00 

457 EXR.140 F0541 

Standard bits series 1 for 

Resistorx sc 6,58 100 658,00 

458 89.30 F0541 SHORT TORX? KEYS 6,57 7 45,99 

459 EX.245 F0541 

Standard bits series 2 for 

Torx screws 6,52 100 652,00 

460 89.27 F0541 SHORT TORX KEYS 6,47 7 45,29 

461 
A5,5X125VE F0541 

PROTWIST 1,000 VOLT 

INSULATED SCREWDRIV 6,42 
2 

12,84 

462 
249.3 F0541 

STANDARD DRIFT 

PUNCHES 6,32 
7 

44,24 

463 89.25 F0541 SHORT TORX KEYS 6,23 7 43,61 

464 ETORM.102 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torq Set hea 6,22 100 622,00 





 

Σελίδα 66 

465 ETORM.103 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torq Set hea 6,22 100 622,00 

466 ETORM.104 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torq Set hea 6,22 100 622,00 

467 ETORM.105 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torq Set hea 6,22 100 622,00 

468 ETORM.106 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torq Set hea 6,22 100 622,00 

469 ETORM.108 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torq Set hea 6,22 100 622,00 

470 ETORM.110 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torq Set hea 6,22 100 622,00 

471 

AN5,5X35 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  6,15 

14 

86,10 

472 

ANX20X100 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

TORX SCREWS 6,06 

7 

42,42 

473 440.10 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 6,00 4 24,00 

474 440.11 F0541 

METRIC COMBINATION 

WRENCHES 6,00 4 24,00 

475 84TZA.6 F0541 METRIC HEXAGON KEYS 6,00 2 12,00 

476 84TZSA.4 F0541 

SPHERICAL HEAD METRIC 

HEXAGON KEYS 6,00 2 12,00 

477 AND0X75 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

POZIDRIV SCR 6,00 2 12,00 

478 ANP1X25 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

PHILLIPS SCR 6,00 2 12,00 

479 ARB.4X40 F0541 

ISORYL SCREWDRIVERS 

FOR SLOTTED-HEAD SCR 6,00 2 12,00 

480 

AN4X25 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  5,73 

7 

40,11 

481 89.20 F0541 SHORT TORX KEYS 5,68 7 39,76 

482 
83SH.10 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 5,53 
5 

27,65 

483 
APZ.A F0541 

ANGLED SCREWDRIVERS - 

FOR PHILLIPS SCRE 5,50 
5 

27,50 

484 89.15 F0541 SHORT TORX KEYS 5,43 7 38,01 

485 89.10 F0541 SHORT TORX KEYS 5,35 7 37,45 

486 EX.110 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torx screws 5,26 100 526,00 

487 EX.115 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torx screws 5,26 100 526,00 

488 EX.120 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torx screws 5,26 100 526,00 

489 EX.125 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torx screws 5,26 2 10,52 

490 EX.127 F0541 Standard bits series 1 for 5,26 100 526,00 
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Torx screws 

491 EX.130 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torx screws 5,26 100 526,00 

492 EX.140 F0541 

Standard bits series 1 for 

Torx screws 5,26 100 526,00 

493 

ANX10X75 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

TORX SCREWS 5,07 

7 

35,49 

494 ES.603 F0541 

Standard bits series 6 for 

slotted head  5,05 100 505,00 

495 ES.604 F0541 

Standard bits series 6 for 

slotted head  5,05 100 505,00 

496 ES.605,5 F0541 

Standard bits series 6 for 

slotted head  5,05 50 252,50 

497 893316 F0541 

ABS BODY TAPE 

MEASURE 5,00 2 10,00 

498 44.10X11 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 5,00 4 20,00 

499 44.12X13 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 5,00 4 20,00 

500 44.14X15 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 5,00 4 20,00 

501 44.6X7 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 5,00 4 20,00 

502 44.7X8 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 5,00 2 10,00 

503 82H.11 F0541 SHORT METRIC KEYS 5,00 3 15,00 

504 82H.12 F0541 SHORT METRIC KEYS 5,00 3 15,00 

505 84TZA.4 F0541 METRIC HEXAGON KEYS 5,00 2 10,00 

506 84TZA.5 F0541 METRIC HEXAGON KEYS 5,00 2 10,00 

507 AN3,5X75 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  5,00 2 10,00 

508 ANP0X75 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

PHILLIPS SCR 5,00 2 10,00 

509 ANP1X100 F0541 

PROTWISTSCREWDRIVERS 

FOR PHILLIPS SCR 5,00 2 10,00 

510 AR.3,5X75 F0541 

ISORYL SCREWDRIVERS 

FOR SLOTTED-HEAD SCR 5,00 2 10,00 

511 ES.604,5 F0541 

Standard bits series 6 for 

slotted head  4,85 50 242,50 

512 
A3,5X100VE F0541 

PROTWIST 1,000 VOLT 

INSULATED SCREWDRIV 4,71 
4 

18,84 

513 
83SH.9 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 4,66 
5 

23,30 

514 ETS.102,5 F0541 

Standard bits series 1 

with spherical he 4,50 50 225,00 

515 ETS.103 F0541 

Standard bits series 1 

with spherical he 4,50 100 450,00 

516 EBNA.104 F0541 

Standard bits series 1 for 

BNAE head scr 4,47 100 447,00 
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517 EBNA.105 F0541 

Standard bits series 1 for 

BNAE head scr 4,47 100 447,00 

518 EBNA.106 F0541 

Standard bits series 1 for 

BNAE head scr 4,47 100 447,00 

519 44.4X5 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 4,00 4 16,00 

520 82H.10 F0541 SHORT METRIC KEYS 4,00 5 20,00 

521 82H.9 F0541 SHORT METRIC KEYS 4,00 5 20,00 

522 84TZA.2,5 F0541 METRIC HEXAGON KEYS 4,00 2 8,00 

523 84TZA.3 F0541 METRIC HEXAGON KEYS 4,00 2 8,00 

524 
83SH.8 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 3,98 
5 

19,90 

525 
DELA.1051.300 F0541 

STAINLESS STEEL RULES - 

2 SIDES 3,65 
10 

36,50 

526 EH.604 F0541 

Standard bits series 6 for 

countersunk h 3,64 100 364,00 

527 

AN3,5X100 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  3,42 

11 

37,62 

528 

AN4X100 F0541 

PROTWIST 

SCREWDRIVERS FOR 

SLOTTED HEAD  3,40 

5 

17,00 

529 
83SH.7 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 3,37 
5 

16,85 

530 EP.111 F0541 

Standard bits series 1 for 

Phillips scr 3,36 100 336,00 

531 AWHH4X75 F0541 SPINNER HEXAGON KEYS 3,23 4 12,92 

532 ES.134,5T F0541 

High Perf' bits series 1 for 

slotted hea 3,14 100 314,00 

533 ES.134T F0541 

High Perf' bits series 1 for 

slotted hea 3,14 100 314,00 

534 ES.135,5T F0541 

High Perf' bits series 1 for 

slotted hea 3,14 100 314,00 

535 ES.136,5T F0541 

High Perf' bits series 1 for 

slotted hea 3,14 100 314,00 

536 ES.148T F0541 

High Perf' bits series 1 for 

slotted hea 3,14 100 314,00 

537 82H.7 F0541 SHORT METRIC KEYS 3,00 5 15,00 

538 DELA1051.03 55719 RULE 3,00 3 9,00 

539 AWHH3X75 F0541 SPINNER HEXAGON KEYS 2,98 3 8,94 

540 
44.3,2X5,5 F0541 

METRIC OPEN END 

WRENCHES 2,96 
9 

26,64 

541 
83SH.5 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 2,42 
5 

12,10 

542 
83SH.4 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 2,20 
5 

11,00 

543 
83SH.3 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 2,10 
5 

10,50 

544 
83SH.1,5 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 2,08 
5 

10,40 

545 
83SH.2 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 2,08 
5 

10,40 
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546 
83SH.2,5 F0541 

LONG METRIC KEYS - 

SPHERICAL HEAD 2,08 
5 

10,40 

547 82H.4 F0541 SHORT METRIC KEYS 2,00 5 10,00 

548 82H.6 F0541 SHORT METRIC KEYS 2,00 5 10,00 

549 82H.8 F0541 SHORT METRIC KEYS 2,00 5 10,00 

550 ED.102T F0541 

High Perf' bits series 1 for 

Pozidriv? s 1,75 100 175,00 

551 EP.101T F0541 

High Perf' bits series 1 for 

Phillips s 1,72 100 172,00 

552 EP.102T F0541 

Sets of 3 High Perf' bits 

series 1 - 25  1,72 100 172,00 

553 EP.103T F0541 

Sets of 3 High Perf' bits 

series 1 - 25  1,72 100 172,00 

554 82H.2 F0541 SHORT METRIC KEYS 1,00 5 5,00 

555 82H.2,5 F0541 SHORT METRIC KEYS 1,00 5 5,00 

556 82H.3 F0541 SHORT METRIC KEYS 1,00 5 5,00 

557 82H.5 F0541 SHORT METRIC KEYS 1,00 5 5,00 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 124.984,00 

    

ΦΠΑ 24% 29.996,16 

    

ΣΥΝΟΛΟ 154.980,16 

2. Περιγραφή Αντικειµένου. 

 α. Το υπό προµήθεια υλικό ανήκει στην κατηγορία CPV 44510000-8, του κοινού λεξιλογίου 
για τις δηµόσιες συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary-CPV). 

 β. Η προµήθεια του υλικού απαιτείται να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία 
αναγνώρισης αυτού, ήτοι τον ειδικό αριθµό PART NUMBER (P/N), ο οποίος αποδίδεται από τους 
πιστοποιηµένους βάσει της Τεχνικής Βιβλιογραφίας κατασκευαστές ORIGINAL EQUIPMENT 
MANUFACTURER (OEM) και συνοδεύεται µε τους κωδικούς αριθµούς των κατασκευαστών 
(CAGE CODE), όπως αυτά φαίνονται στην συνηµµένη τεχνική περιγραφή. 

 γ. Αποδεκτά δύναται να είναι υλικά που χαρακτηρίζονται ισοδύναµα κατά τον χρόνο 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κατασκευαστή (ΟΕΜ) του υπό 
προµήθεια υλικού και πιστοποιείται η χρήση αυτών από τις οικείες Τεχνικές Οδηγίες (Τ.Ο) του Ο.Σ 
ή από Κρατικές-∆ιεθνείς Αρχές ∆ιασφάλισης αξιοπλοϊµότητας µε παροχή αντίστοιχου 
πιστοποιητικού. Με τον όρο «ισοδύναµο» νοείται το υλικό το οποίο έχει τα ίδια φυσικά, τεχνικά και 
επιχειρησιακά χαρακτηριστικά µε το αντικαθιστάµενο και ταυτόχρονα έχει πιστοποιηθεί αρµοδίως 
ως πλήρως εναλλακτό του υλικού του συγκεκριµένου κατασκευαστή, όπως αυτό καθορίζεται από 
το P/N του και το CAGE CODE του, δύναται δε να συναρµολογηθεί, να λειτουργήσει και να 
χρησιµοποιηθεί µε τα υπόλοιπα υποσυγκροτήµατα του κυρίου υλικού, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές λειτουργίας και επιδόσεων. 

 δ. Τα υπό προµήθεια υλικά ζητούνται να είναι σε ποιοτική κατάσταση FACTORY NEW 
(F/N) ή NEW (N). 

 ε. Για τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πιστοποιείται η χρήση του επί των Α/Φ 
RAFALE. Η εν λόγω πιστοποίηση του υλικού είναι δυνατή µε βάση τα στοιχεία αναγνώρισής του 
(P/N – CAGE CODE). 

3. Παράδοση Υλικών. 

 α. Η παράδοση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε όρους DAP (DELIVERY AT PLACE) - 
INCOTERMS 2012, στις εγκαταστάσεις της 114ΠΜ (Αεροδρόµιο Τανάγρας – Βοιωτία).  
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 β. Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασµένα αναλόγως του τρόπου µεταφοράς 
τους. Να συνοδεύονται από τα δελτία αποστολής και τα αντίστοιχα τιµολόγια. Στο περίβληµα της 
συσκευασίας τους και σε εµφανή θέση, να υπάρχει ανθεκτική, στη συνήθη χρήση, πινακίδα µε τον 
αριθµό της σύµβασης, τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού (P/N), την ποσότητα και τον κωδικό 
αριθµό του κατασκευαστή (CAGE CODE). 

 γ. Ο απαιτούµενος χρόνος παράδοσης των υλικών για την ΠΑ καθορίζεται το χρονικό 
διάστηµα έως και δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας. 

 δ. Τα παραδιδόµενα υλικά, εφόσον δεν συνοδεύονται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας, δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επιστρέφονται στον προµηθευτή χωρίς 
κόστος για την ΠΑ, η δε παραλαβή τους θα πραγµατοποιείται µε µέριµνα του προµηθευτή 
(εφαρµογή διαδικασίας "COLLECT"). 

 ε. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγµατοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις της 114ΠΜ (Αεροδρόµιο Τανάγρας – Βοιωτία), εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης αυτών, µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
από αρµόδια επιτροπή που θα ορίσει η 114ΠΜ, παρουσία του προµηθευτή ή νόµιµου 
εκπροσώπου του κατά την υπόψη διαδικασία, εφόσον ο ίδιος το επιθυµεί. 
                           
     

 

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου                             
∆ιοικητής 114ΠΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  
    

    eEEEΣ …………….. (αριθµός ΕΣΗ∆ΗΣ) 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ µε τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιµη στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ 
«www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόµενο του αρχείου, ως PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, 
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την 
διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη 
σχετική απάντηση τους. 

 
 

     

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου                               
∆ιοικητής 114ΠΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας………………………… 
Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax) 
                 Ηµεροµηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται)  
Εγγύησή µας υπ΄ αριθµ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………………………. 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούµενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………………. για την Εταιρεία ………………………………………………………….., ΑΦΜ : 
…………………………., οδός ………………………….. αριθµός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, για την Εταιρεία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους,  εκ 
της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας),  για τη συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό σας µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 
…………………,  για τη ……………………  ………………………..… σύµφωνα  µε την υπ΄ αριθµ. 
………………... διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό  
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ΄ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και 
µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  
στην περίπτωση κατακύρωσης της συµβατικού αντικειµένου σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιµου  ή 
µη της απαιτήσεώς σας µέσα σε πέντε (5) µέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της.  
 
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονοµασία Τράπεζας………………………… 
Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax) 
 
                 Ηµεροµηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται)  
 
Εγγύηση µας υπ΄ αριθµ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία ……………………….), 
ΑΦΜ : ……………………,  οδός  …………………….. αριθµ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να 
συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, την σύµβαση υπ’ αριθµ………, που θα καλύπτει την ……………. 
…………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της 
υπ΄ αριθµ. …../2021 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προµηθειών της ΠΑ και µε καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την …………….) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση 
αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς το 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της ∆ιακήρυξης ∆…./21 δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
……………………............ 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση 
υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) 
…………….…… …………………….. και 2) ………………………………………. ατοµικά για κάθε µία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας 
και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και 
δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, 
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση 
αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της.    
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.    
 
 

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή 
 
 
 

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου                               
∆ιοικητής 114ΠΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισµού-κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής και αποδεικτικών µέσων  

 
Αποδεικτικά µέσα (2.2.8.2)  

α/α Λόγος αποκλεισµού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

∆ικαιολογητικό 

2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες για τα αδικήµατα που 
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016: 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 
δίκαιο και το δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα 
Απάτη εις βάρος των οικονοµικών 
συµφερόντων 
της Ένωσης 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές 
εµπορίας ανθρώπων 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν 
από την υποβολή του. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) 
επίσηµη δήλωση αρµόδιας δηµόσιας αρχής 
ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (µόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιµη µέσω του επιγραµµικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και 
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, 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. 

2.2.3.2 Ο οικονοµικός φορέας δεν έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος 
όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους- µέλους ή χώρας. Αν το κράτος-
µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 
παρ. 2.2.3.2. : α) επίσηµη δήλωση 
αρµόδιας δηµόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται 
ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
(µόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιµη  
µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis))  και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
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. 
 
Για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς:  
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.8.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

Φορολογική Ενηµερότητα, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από την Α.Α.∆.Ε., που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή της.  
 

Ο οικονοµικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο 
και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν 
είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους µέλους ή χώρας. Αν το κράτος-
µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 
παρ. 2.2.3.2: α) επίσηµη δήλωση αρµόδιας 
δηµόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (µόνο εάν 
δεν καθίσταται διαθέσιµη  
µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
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. 
 
Για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς: 
Ασφαλιστική Ενηµερότητα άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή της 
(και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού 
φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
(στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση 
απαιτείται µόνο στην περίπτωση που δεν 
υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) 

 ∆) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.8.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

κοινωνικής ασφάλισης. 
2.2.3.3.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νοµοθεσίας 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νοµοθεσίας. 

2.2.3.3.β Καταστάσεις οικονοµικής 
αφερεγγυότητας: 
Πτώχευση 
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
ειδική εκκαθάριση 
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο 
ή εκκαθαριστή  
Υπαγωγή σε ∆ιαδικασία εξυγίανσης 
 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους 
ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
µήνες πριν από την υποβολή του. Αν το 
κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.3.β: α) επίσηµη 
δήλωση αρµόδιας δηµόσιας αρχής ότι δεν 
εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (µόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιµη µέσω του επιγραµµικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και 
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, 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. 
 
Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 
προσκοµίζουν: 
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 
ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
 Για τις ΙΚΕ προσκοµίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί µη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης 
αίτησης λύσης του νοµικού προσώπου, ενώ 
για τις ΕΠΕ προσκοµίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό µεταβολών. 
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 
προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση 
των εταίρων.  
Προκειµένου για τα σωµατεία και τους 
συνεταιρισµούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
∆ικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 
σωµατεία από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, και 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.8.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

για τους συνεταιρισµούς για το χρονικό 
διάστηµα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 
Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα η παρούσα 
παράγραφος διαµορφώνεται αναλόγως για 
τις καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που 
επιβάλλονται µε αποφάσεις των αρµοδίων 
αρχών. 

Αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων 
 

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εµφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία 
να προκύπτει η µη αναστολή της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους. 

2.2.3.3.γ Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν έχει συνάψει 
συµφωνίες µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 
περίπτωσή του εφαρµογής η περίπτωση β. 
της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α΄ 93), και δεν έχει υποπέσει σε 
επανάληψη της παράβασης 

2.2.3.3.δ Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της 
συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν γνωρίζει την 
ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης 
συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

2.2.3.3.ε Παροχή συµβουλών ή εµπλοκή στην 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης 
της σύµβασης 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονοµικός φορέας, ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν, δεν έχει παράσχει 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν 
έχει µε άλλο τρόπο εµπλακεί στην 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης [άλλως, σε περίπτωση 
προηγούµενης εµπλοκής, αυτή δηλώνεται 
ως πραγµατικό γεγονός] 

2.2.3.3.στ Πρόωρη καταγγελία, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις από 
προηγούµενη σύµβαση 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν έχει υποστεί 
πρόωρη καταγγελία προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης ή προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζηµιώσεων ή άλλων 
παρόµοιων κυρώσεων σε σχέση µε 
προηγούµενη σύµβαση. 

2.2.3.3.ζ 
και η 

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, 
απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα 
υποβολής δικαιολογητικών, απόπειρα 
επηρεασµού, µε αθέµιτο τρόπο, της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονοµικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί 
ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.8.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

εµπιστευτικών πληροφοριών.   
 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) 
ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει 
επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση 

2.2.3.3.θ Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού 
παραπτώµατος 
 

Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και β) 
δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική 
ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο 
του επαγγέλµατός του από αρµόδια 
εποπτική αρχή/φορέα µε πειθαρχικές-
κυρωτικές αρµοδιότητες. 

2.2.3.7 Οριζόντιος αποκλεισµός από 
µελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονοµικό 
φορέα η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισµού από δηµόσιες συµβάσεις και 
συµβάσεις παραχώρησης 

2.2.4 Εγγραφή στο σχετικό επαγγελµατικό 
µητρώο 
 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
επαγγελµατικό µητρώο, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την υποβολή του, εκτός αν, 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρει συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.  

Εγγραφή στο σχετικό εµπορικό µητρώο 
 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
εµπορικό µητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την υποβολή του, εκτός αν, σύµφωνα 
µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει 
συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.  
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα γίνεται 
αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των 
Επιµελητηρίων (Εµπορικό, Βιοµηχανικό ή 
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο) 

 Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.8.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

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. 

2.2.8.2 Ποσοστό υπεργολαβίας 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα 
στην οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι 
στους οποίους θα ανατεθεί τµήµα της 
σύµβασης και το ποσοστό της 
υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση των προτεινόµενων υπεργολάβων 
ότι αποδέχονται την ανάθεση της 
υπεργολαβίας µε το σχετικό ποσοστό, σε 
περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας 
ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 
 
 

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου                               
∆ιοικητής 114ΠΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενηµέρωση για την προστασία προσωπικών δεδοµένων  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, θα επεξεργάζονται τα 
ακόλουθα δεδοµένα ως εξής: 
 
Ι. Αντικείµενο επεξεργασίας είναι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο 
Προσφέρων ή Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύµβασης, η προάσπιση των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 
νόµου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών. Τα δεδοµένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιµοποιηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενηµέρωση των Προσφερόντων σχετικά µε την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδοµένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
 
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών για 
λογαριασµό της, δηλαδή οι Σύµβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, µέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
 
(β) Το ∆ηµόσιο, άλλοι δηµόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 
 
(γ) Έτεροι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώµατος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό, 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
IV. Τα δεδοµένα θα τηρούνται για χρονικό διάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύµβασης, και µετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, για 
µελλοντικούς φορολογικούς-δηµοσιονοµικούς ή ελέγχους χρηµατοδοτών ή άλλους 
προβλεπόµενους ελέγχους από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν η νοµοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά µε δηµόσια σύµβαση τα 
δεδοµένα τηρούνται µέχρι το πέρας της εκκρεµοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδοµένα θα καταστρέφονται. 
 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόµιµος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
µπορεί να ασκεί κάθε νόµιµο δικαίωµά του σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόµενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδοµένων της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση 
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης µορφή αθέµιτη επεξεργασία. 
 

      

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου                             
∆ιοικητής 114ΠΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύµβασης (Ενδεικτικό) 

 

 

 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ .….... /21 

 
 

 

Προµήθεια Εργαλείων 
 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ……….. 
 

 

 

 

 

 

Επισηµαίνεται ότι το κείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί θα τροποποιηθεί – 
οριστικοποιηθεί αναλόγως µε βάση τυχόν ειδικότερες προβλέψεις της κατακυρωτικής 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, την προσφορά του αναδόχου, κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 82 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο Συµβατικό Αντικείµενο – Συµβατικό Τίµηµα 

Άρθρο 2ο Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά 

Άρθρο 3ο  Εγγυήσεις 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 4ο Τεχνική Περιγραφή/Προδιαγραφή 

Άρθρο 5ο Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Κατάσταση Υλικών 

Άρθρο 6ο Παράδοση - Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

Άρθρο 7ο Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Άρθρο 8ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 

Άρθρο 9ο Εγγυηµένη Λειτουργία Προµήθειας 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 10ο Συµβατικό Πλαίσιο – Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Άρθρο 11ο Γενικοί  Όροι 

Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις Αναδόχου – Προµηθευτή  

Άρθρο 13ο Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 14ο Εµπιστευτικότητα 

Άρθρο 15ο Τροποποίηση Σύµβασης 

Άρθρο 16ο ∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης 

Άρθρο 17ο Ερµηνεία Σύµβασης – Επίλυση ∆ιαφορών  

Άρθρο 18ο Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύµβασης 

Άρθρο 19ο Τελικές ∆ιατάξεις 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (114ΠΜ) 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Τηλεφ. 2262045074 

ΦΑΞ 2262045041 

email: oik.114cw@haf.gr 

 

 

Σύµβαση Σ…/21 

∆ιαγωνισµός 114ΠΜ ∆.01/21 (Αριθµός ΕΣΗ∆ΗΣ:……) 

 

 

«Προµήθεια Εργαλείων» 

 

Συµβατικό Τίµηµα: ………€ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ.  

 

Σήµερα ………………………………. στα Γραφεία της 114 Πτέρυγας Μάχης (114ΠΜ), Τανάγρα 
Βοιωτίας, Τ.Κ. 32009, υπογράφεται η παρούσα σύµβαση µεταξύ του 
…………………………………………………………., ∆ιοικητή της 114ΠΜ, ως εκπροσώπου της Π.Α, 
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Φ.831/……/Σ…./…./…. (Α∆Α: ……) απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής (……………… - …), κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του προηγηθέντος διαγωνισµού 
∆…./21, αποκαλούµενου στο εξής χάριν συντοµίας «Αναθέτουσα Αρχή» και του οικονοµικού 
φορέα «……………….» (ΑΦΜ. ….., ∆νση: ………… Τ.Κ. ……….., Τηλεφ. ….., ΦΑΞ …………., 
email:…………………..), που εκπροσωπείται νόµιµα από τ…………………...………………….… µε 
Α∆Τ…………………., αποκαλούµενου στο εξής χάριν συντοµίας «Ανάδοχος-Προµηθευτής», στο 
αντικείµενο της προµήθειας θέµατος, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στα επόµενα άρθρα.  
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Έχοντας υπόψιν: 

1. Την υπ΄ αριθµ …...... διακήρυξη (Α∆ΑΜ………………) και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης που 
συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέµατι σύµβαση προµήθειας. 

2. Την υπ΄ αριθµ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 
της διαδικασίας (Α∆ΑΜ………….…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την 
ειδική πρόσκληση της 114ΠΜ προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία 
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την………..... 

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί µη οψιγενών µεταβολών, κατά την έννοια 
της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [µνηµονεύεται µόνο στην περίπτωση της 
στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης] 

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού 
ιδρύµατος/ χρηµατοδοτικού ιδρύµατος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ………………................, ποσού 
........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας. 

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
 

Άρθρο 1ο 

Συµβατικό Αντικείµενο – Συµβατικό Τίµηµα 
 

 1. Η παρούσα σύµβαση αφορά στην προµήθεια εργαλείων. 
 
 2. Το συµβατικό τίµηµα ανέρχεται στο ποσό των …….……… € συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων και ΦΠΑ, αναλύεται δε ως ακολούθως : 
 

    

    

    

    

 

 3. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί σε βάρος πιστώσεων Π/Υ εξόδων ΓΕΑ, Οικ. Έτους 
2021, Ε.Φ. 1011701, ως εξής: 

α. Υπ’ αριθµ. 10199/28-09-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού δέκα 
οχτώ χιλιάδων ενενήντα (18.090,00€), επί ΑΛΕ 3120189001. 

β. Υπ’ αριθµ. 10201/28-09-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 
σαράντα τριών χιλιάδων ενενήντα οχτώ (43.098,00€), επί ΑΛΕ 3120989001. 

γ. Υπ’ αριθµ. 10202/28-09-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 
ενενήντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων (97.800,00€), επί ΑΛΕ 2410989899. 

 
 

Άρθρο 2ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 
 

 1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€) σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
άρθρο 200 του ν.4412/16, µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου από την αρµόδια επιτροπή της 
Υπηρεσίας. 
 
 2. Προς τούτο εκδίδεται µε µέριµνα της 114ΠΜ, Τακτικό Χρηµατικό Ένταλµα (ΤΧΕ), το 
οποίο υποβάλλεται στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο (∆ΣΤ/ΠΑ) προς εξόφληση. Τα 
τιµολόγια εκδίδονται ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ και το αρµόδιο ∆ΣΤ/ΠΑ προβαίνει στην απόδοση του φόρου 
εισοδήµατος και στην εξόφληση του αναδόχου µε τραπεζικό έµβασµα στον ακόλουθο τραπεζικό 
λογαριασµό : 
 
  Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος :  ………………………. 
  Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού :  ………………………. 
  ΙΒΑΝ :  ……………………………………………..…………. 
 
Επισηµαίνεται ότι η επωνυµία του αναδόχου του υπόψη λογαριασµού πρέπει να ταυτίζεται 
πλήρως µε την επωνυµία του Αναδόχου στο τιµολόγιο. 
 
 3. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά του άρθρου 
200 του Ν.4412/16 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα 
ζητηθεί από τις αρµόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση, υπηρεσίες. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται: 
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  α. Τιµολόγια του οικονοµικού φορέα. 
 
  β. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο, δηλαδή βεβαίωση 
από αρµόδια Αρχή (ΑΑ∆Ε), ότι ο ανάδοχος είναι ενήµερος για τα χρέη του στη φορολογική 
διοίκηση. 
 
  γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). 
 
  δ. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών από 
αρµόδια συσταθείσα επιτροπή της 114ΠΜ. 
 
  ε. Γραµµάτια εισαγωγής-χρέωσης των υπό προµήθεια υλικών.  
 
  στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας 
και θα ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 3.β και 3.γ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
 4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της υποβολής του 
τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο 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 ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ (αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ.). 
 
  β. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της 
παραλαβής των υλικών και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει 
τιµολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συµβατικού αντικειµένου, η ως άνω προθεσµία 
υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, εφόσον 
έχουν προσκοµιστεί και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 
  
 5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον : 
 
  α. Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα την προµήθεια 
ανάδοχο. 
  β. Με φόρους, δασµούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόµιµη 
επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγµατοποιήσει ο προσφέρων. 
 
 6. Η πληρωµή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 
  α. Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών 
ρητρών εις βάρος του αναδόχου. 
 
  β. Ο ανάδοχος θα έχει προσκοµίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόµενα από τη 
σύµβαση δικαιολογητικά. 
 
 7. Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ηµερών από 
την υποβολή του τιµολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-
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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 αναδόχου, 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. 
 
 8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. 
 
 9. Οι οικονοµικοί φορείς επιβαρύνονται 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) 0,07% 

Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,00042% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 0,06% 

Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% 

Σύνολο 6,27868% 

 

 10. Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% για την προµήθεια υλικών 
(επί της καθαρής συµβατικής αξίας) σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ η Υπηρεσία επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%.  
 
 11. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως πχ 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. 
 

Άρθρο 3ο 

Εγγυήσεις 
 

 1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύµβασης, την υπ’ αριθµ. ………………………………………… εγγυητική επιστολή, ισχύος µέχρι 
………….. ποσού …………………….€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν σύµφωνα µε τις οικείες προβλέψεις του άρθρου 72 
του Ν.4412/2016. 
 
 2. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής είναι 
µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης των 
υλικών. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

 
Άρθρο 4ο 

Τεχνική Περιγραφή/Προδιαγραφή  
 
            1. Τα υπό προµήθεια είδη απαιτείται να είναι σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της 
Υπηρεσίας ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας, καθώς και την τεχνική προσφορά του αναδόχου, 
ως κατατέθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αριθµ. ∆.1/21 διαγωνισµού της 114ΠΜ. 
 

 2.   Εργοστάσιο  Κατασκευής : «....................................»  

 

Άρθρο 5ο 

Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Κατάσταση Υλικών 
 
 1. Ο απαιτούµενος χρόνος παράδοσης των υλικών για την ΠΑ καθορίζεται το χρονικό 
διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών (όχι αργότερα από τις 15 ∆εκεµβρίου 2021), από την υπογραφή 
της σύµβασης προµήθειας. ∆ύναται να πραγµατοποιηθούν τµηµατικές παραδόσεις κατόπιν 
συνεννόησης µε τη Μονάδα. 

 2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 
εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
µετά από γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού οργάνου, είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της 
παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση 
παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 
συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

 3. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτηµα 
του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσης. 

 4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. 
Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 
λόγοι, που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. 
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

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

 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 7. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός 
της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

 8. Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι σε ποιοτική κατάσταση FACTORY NEW (F/N) ή 
NEW (N). Για τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πιστοποιείται η χρήση του επί των Α/Φ 
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RAFALE. Η εν λόγω πιστοποίηση του υλικού είναι δυνατή µε βάση τα στοιχεία αναγνώρισής του 
(P/N – CAGE CODE).  

 9. Τα παραδιδόµενα υλικά, εφόσον δεν συνοδεύονται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας, δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επιστρέφονται στον ανάδοχο χωρίς 
κόστος για την ΠΑ, η δε παραλαβή τους θα πραγµατοποιείται µε µέριµνα του αναδόχου (εφαρµογή 
διαδικασίας "COLLECT"). 

 
 

Άρθρο 6ο 

Παράδοση - Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

 1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και 
δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί 
µπορεί να παραστεί και ο προµηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

 2. Η παράδοση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε όρους DAP (DELIVERY AT 
PLACE) - INCOTERMS 2012, στις εγκαταστάσεις της 114 Πτέρυγας Μάχης (Αεροπορική Βάση 
Τανάγρας).  

 3. Το κόστος όλων των εξόδων έως και την παράδοση των υλικών (µεταφορικά, 
φορτοεκφορτώσεις κλπ) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 4. Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασµένα αναλόγως του τρόπου 
µεταφοράς τους. Να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, το δελτίο 
αποστολής και το τιµολόγιο. Στο περίβληµα της συσκευασίας τους και σε εµφανή θέση, να υπάρχει 
ανθεκτική, στη συνήθη χρήση, πινακίδα µε τον αριθµό της σύµβασης, τα στοιχεία αναγνώρισης του 
υλικού (P/N), την ποσότητα και τον κωδικό αριθµό του κατασκευαστή (CAGE CODE). 

 5. Η επιτροπή παραλαβής της 114ΠΜ, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους 
συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –
απόρριψης  των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – 
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 7. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής 
τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, 
µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

 8. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής 
µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής 
εξέτασης,  µε τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

 9. Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 
δύο µέρη. 

 10. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

 11. Η ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή 
Ποιοτικής-Ποσοτικής Παραλαβής (ΕΠΠΠ) που θα καθοριστεί µε µέριµνα της 114ΠΜ και η οποία θα 
συντάξει πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης αυτών, από αρµόδια επιτροπή της Π.Α, παρουσία του προµηθευτή ή 
νοµίµου εκπροσώπου του, κατά την υπόψη διαδικασία, εφόσον ο ίδιος το επιθυµεί. 
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 12. Πριν από την παράδοση ο προµηθευτής θα ενηµερώσει έγκαιρα τηλεφωνικά 
(τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν) την 114ΠΜ σχετικά µε την ηµεροµηνία παράδοσης, καθώς και τα 
στοιχεία των εµπλεκόµενων (προσωπικό και µέσα), ώστε να εξασφαλιστούν οι άδειες εισόδου στην 
Α.Β Τανάγρας και η παρουσία της ΕΠΠΠ. 

 13. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από 
τη σύµβαση χρόνο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία 
που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή 
η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

 14. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να 
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

Άρθρο 7ο 
Απόρριψη Συµβατικών Υλικών - Αντικατάσταση 

 
 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας επιτροπής της 114ΠΜ, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. 

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

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

 

Άρθρο 8ο 
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 

 
 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
 
  α. Στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν.4412/16 περί 
κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης, 
 
  β. Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τη σύµβαση ή/και δεν συµµορφωθεί µε τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της 
σύµβασης, 
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  γ. Εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συµβατικά 
αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
 
 2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγο έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση κατά την 
ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειµένου να 
συµµορφωθεί, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 
όχλησης. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του 
φορέα εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 4. Στον οικονοµικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλονται, 
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης κατά περίπτωση, 
 
  β. Καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονοµικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο 
κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα που είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύµβασης. Αν ο οικονοµικός φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, από τρίτο οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια 
νέας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης είτε µε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. 
Το διαφέρον υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 
 
∆ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: ∆ = ∆ιαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προµηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο µε µηδέν. 
 
ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
 
ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
ο οικονοµικός φορέας. 
 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της έµµεσης ζηµίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου, ο οποίος λαµβάνει την τιµή 1.01.  
 
 5. Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαοκτώ (18) 
µηνών µετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον 
κατακυρωθεί η προµήθεια των αγαθών που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα σε τρίτο οικονοµικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων. 
Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
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 6. Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το 
σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στις διατάξεις του 
ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόµου, περί 
αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις. 
 
 7. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  
 
 8. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της 
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
 9. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
 10. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
  
 11. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε 
παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
 
 12. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Άρθρο 10ο 
Συµβατικό Πλαίσιο – Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

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

 
Άρθρο 11ο 

Γενικοί  Όροι 
 
 1. Τα κάθε είδους δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των ΝΠ∆∆ των Ε.∆, των Οργανισµών 
και γενικά των εκµεταλλεύσεων των Ε.∆, 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 ∆ηµόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων. 

 

 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις των πάσης 
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, κρατήσεων υπέρ τρίτων κλπ που λαµβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, 
της τιµής και του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου.  

 

Άρθρο 12ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 

 1. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:  
 
  α. Κατά την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. 
    
  β. Ότι θα ενεργεί σύµφωνα µε το Νόµο και µε την παρούσα, ότι θα λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει την οµαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµφωνα 
µε τη ∆ιακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της σύµβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα 
ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.  
 
 2. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος 
είναι ένωση, για όλα τα µέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιµοποιεί. 
Στο συµφωνητικό περιλαµβάνεται σχετική δεσµευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 
υπεργολάβων του.  
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Άρθρο 13ο 

Ανωτέρα Βία 
 

 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 14ο 

Εµπιστευτικότητα 
 

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

Άρθρο 15ο 

Τροποποίηση Σύµβασης 
 

 1. Τροποποίηση της παρούσας σύµβασης επιτρέπεται µόνο σε επαρκώς 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τάσσονται από το άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016 και εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, µε απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συµβαλλοµένων επ΄ ουδενί θεωρούνται ότι ενέχουν 
σιωπηρή τροποποίηση της σύµβασης ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή 
αµέλεια των συµβαλλοµένων στην άσκηση των δικαιωµάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται 
ούτε ερµηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. 

 

Άρθρο 16ο 

∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης 
 

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

  α. Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4112/2016. 
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  β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µία 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4112/2016 και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης. 
 
  γ. Η σύµβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 
έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
   

Άρθρο 17ο 

Ερµηνεία Σύµβασης – Επίλυση ∆ιαφορών 
 
 1. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή 
την εκτέλεση της σύµβασης ή εξ΄ οποιασδήποτε αφορµής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 2.  Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις 
συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται µε την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη 
σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της ∆ιακήρυξης, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 
ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
µέλη της. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο 
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης. 

 

Άρθρο 18ο 

Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύµβασης 
 
 1. Η παρούσα σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο 
από το αρµόδιο όργανο.  

  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  

  γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη 
σύµβαση. 

   
Άρθρο 19ο 

Τελικές ∆ιατάξεις 
 

 1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 2. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως τη 
διακήρυξη, την προσφορά του αναδόχου, κλπ, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
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 3. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού  αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους ως κατωτέρω:  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                 Ο                                                                                               Ο 

         ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                               ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:   

 

«Α» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«Β» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

 

 

 

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου                              
∆ιοικητής 114ΠΜ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 97 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης: 

∆εν έχει κριθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και µε 

δεσµευτική ισχύ σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη η 

επιχείρηση µας ή την ελληνική νοµοθεσία ότι έχω/έχουµε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης24,25.  

Ή 

Έχει κριθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και µε δεσµευτική 

ισχύ σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση µας 

ή την εθνική νοµοθεσία ότι έχω/έχουµε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ενηµερώθηκα/ενηµερωθήκαµε σχετικά µε το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαµε τη δυνατότητα να 

εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας ή να προβούµε σε δεσµευτικό διακανονισµό πριν από την 

εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής/της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται 

το ποσό και η ηµεροµηνία ενηµέρωσης] 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. α ∆ιακήρυξης 

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων δεν έχω/ουµε αθετήσει τις υποχρεώσεις µας που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές 

συµβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος 

Α του ν. 4412/2016. 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. β ∆ιακήρυξης 

Έχω/έχουµε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είµαι/είµαστε σε θέση να 

εκτελέσω/ουµε τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηµατικής λειτουργίας µου/µας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]  

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης: 

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης 

δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούµε τους όρους αυτής.  
                                                           
24 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
25

 Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές 

έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την 

καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού. 
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Παράγραφος 2.2.3.3. περ. γ ∆ιακήρυξης 

∆εν έχω/έχουµε συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού. 

Ή 

Τυγχάνει στη περίπτωσή µου εφαρµογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης. 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. δ ∆ιακήρυξης 

∆εν συντρέχουν στο πρόσωπό µου/µας καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονοµικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να µου/µας είναι γνωστές µέχρι 

και την υπογραφή της παρούσας, µε :  

α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης 

συµβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόµατος της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των 

µελών των αποφαινόµενων ή/και γνωµοδοτικών οργάνων ή/και  

β) µέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και 

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, 

εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, 

τα οποία: 

αα) εµπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του 

σχεδιασµού και της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της 

σύµβασης ή/και 

ββ) µπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της 

Ή 

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή µου/µας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να 

εκληφθούν ως καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 …….[αναγράφονται µε ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε 

καταστάσεις ενδεχόµενης σύγκρουσης συµφερόντων] 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. ε ∆ιακήρυξης 

∆εν έχω/έχουµε παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουµε µε άλλο τρόπο 

εµπλακεί στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για 

τις συνδεδεµένες µε εµένα επιχειρήσεις. 

 Ή 

Έχω/έχουµε συµµετάσχει στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της 

παρούσας σύµβασης µε την εξής ιδιότητα…. 

 [αναγράφονται µε ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο 

πρότερης συµµετοχής]  
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Παράγραφος 2.2.3.3. περ. στ ∆ιακήρυξης 

∆εν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. ζ ∆ιακήρυξης 

∆εν έχω/έχουµε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. η ∆ιακήρυξης 

∆εν έχω/έχουµε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουµε µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουµε εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 

παράσχω/ουµε µε απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση της 

παρούσας δηµόσιας σύµβασης. 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. θ ∆ιακήρυξης 

∆εν έχω/έχουµε διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος 

µου/µας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλµατός µου/µας από 

αρµόδια εποπτική αρχή/φορέα µε πειθαρχικές-κυρωτικές αρµοδιότητες. 

Παράγραφος 2.2.3.7. διακήρυξης: 

∆εν έχει επιβληθεί εις βάρος µου/µας µε διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισµός από 

τη συµµετοχή σε µελλοντικές διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων καθώς και συµβάσεων 

παραχώρησης.  

Έχει επιβληθεί εις βάρος µου/µας µε διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισµός από τη 

συµµετοχή σε µελλοντικές διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων καθώς και συµβάσεων 

παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί µε προσωρινή διαταγή …./µε 

απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθµός και ηµεροµηνία απόφασης καθώς και 

πληροφορίες για την κύρια δίκη]  

Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα µέχρι τη 

σύναψη της σύµβασης, θα ενηµερώσω/ουµε αµελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ26 

 

∆εν έχουν επέλθει στο πρόσωπό µου/µας οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 

του Ν. 4412/2016.  

 

 
 Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου                             

∆ιοικητής 114ΠΜ 
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 Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης 
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