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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία 2ΗΜΣΕΠ  

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

Κωδικός ηλεκτρονικής τιµολόγησης  

Ταχυδροµική διεύθυνση ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ  

Πόλη ΜΑΡΩΝΕΙΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 68400 

Χώρα  Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL513 

Τηλέφωνο 2531025882 (ΕΣΩΤ 5044) 

Φαξ 2533041241 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  2msep@haf.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Ανθσγός (YΟK) ΠΙΘΑΜΟΥ∆Η ΕΥ∆ΟΚΙΑ 

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 2η ΜΣΕΠ, 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 παροχή οικονοµικών υπηρεσιών 
στη Μονάδα. 

 

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. 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας – Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Η χρηµατοδότηση της παρούσας σύµβασης θα γίνει σε βάρος της υπ’ αρίθµ. 5530/28-06-
22 (Α∆Α: ΨΠ6Ε6-ΦΕ3) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού ευρώ εξήντα 
εννέα Χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (69.688,00€) επί ΑΛΕ 2410207001 και Ειδικού 
Φορέα 10112040000000, Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ έτους 2022 και της υπ’αριθµ. 5524/28-6-22 
(Α∆Α: Ψ1ΦΜ6-420) Απόφαση Ανάληψης Υποχέωσης (ΑΑΥ) ποσού ευρώ οκτώ χιλιάδων 
εξήντα (8.060,00) επί ΑΛΕ 2420389001 και Ειδικού Φορέα 10112040000000, Π/Υ Εξόδων 
ΓΕΑ έτους. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης  

1.3.1  Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Προµήθεια 12 κιτ (6 κιτ ανα ups) πυκνωτών 
εισόδου AHF (AC CAPAS BANK 3*240 MF GALAXY-SPARE PART) και 136 
συσσωρευτών UPS 12V καθώς και εργασιών αντικατάστασης και παραµετροποίησης 
αυτών στα νέα δεδοµένα µε software της κατασκευάστριας εταιρείας των ups προς 
κάλυψη αναγκών Μονάδος, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ εβδομήντα επτά 
Χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (77.748,00€), συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεπόµενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24% σύµφωνα µε τον 
κάτωθι πίνακα:  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ 
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ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V 136 250,00 34.000,00 

3
1
7
1
1
1
5
0
-9

 ΠΥΚΝΩΤΕΣ (AC 
CAPAS BANK 3*240 
MF GALAXY SPARE 

PART) 

12 
KIT 
(6 
κιτ 
ανά 
ups)  

1.850,00 22.200,00 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΣΤΑ ΝΕΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ 
SOFTWARE ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ UPS 

1 3.500,00 3.500,00 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

ΣΤΑ ΝΕΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ 
SOFTWARE ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ UPS 

1 3.000,00 3.000,00 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) 62.700,00 

ΦΠΑ 24% (€) 15.048,00 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Αξία µε ΦΠΑ (€) 77.748,00 

 

1.3.2  Το συµβατικό αντικείµενο δεν είναι διαιρετό και εποµένως απαιτείται να δοθεί 
προσφορά για το σύνολο των ειδών στη ζητούµενη ποσότητα.  

1.3.3  Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εβδοµήντα επτά 
Χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (77.748,00€) συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεπόµενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: € 62.700,00, ΦΠΑ: € 15.048,00) 

1.3.4  Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας (χαµηλότερη) από 
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής, χωρίς να υπερβαίνεται η 
προϋπολογισθείσα αξία των υπό προµήθεια ειδών εφόσον πληρούνται οι ζητούµενες 
τεχνικές προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, η κατακύρωση θα γίνει σε έναν οικονοµικό φορέα 
για το σύνολο των ειδών. 

1.3.5   Η προµήθεια αγαθών υπόκειται σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος (Φ.Ε.) µε 
συντελεστή 4% και 8% για τη παροχή υπηρεσιών υπολογιζόµενο επί της καθαρής αξίας 
αφαιρουµένων των κρατήσεων 6,27868%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.4254/14.  

1.3.6  Η προµήθεια των υλικών και η παροχή υπηρεσιών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα 
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους, όπως αποτυπώνονται στο 
Παράρτηµα Ι και Μέρη «Α» και «Β» αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

1.3.7  Φορέας υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται η 2η ΜΣΕΠ, υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση της σύµβασης και την παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και 
εργασιών η 2η ΜΣΕΠ.   

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

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

-  Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ τ. Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης 
και Λογιστικού των Ε∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-   Τις διατάξεις του Ν.∆. 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεων των Αξιωµατικών 
των    Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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-  Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 
και Πολιτιστικά Θέµατα». 

-  Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-   Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2,7,11 και 13-15. 

-   Τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέµενης Αξίας 
(ΦΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-  Τις διατάξεις του Ν.3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και 
Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». 

- Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

-  Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 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) – Πτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-  Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις, 
Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθµολόγιο, Εργασία Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής 
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» και ιδίως τα 
καθοριζόµενα στο  άρθρο 26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης. 

-  Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-13) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των 
Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. 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. 

- Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία Εισοδήµατος, 
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ τ. 
Α΄ 85/7-4-14). 

-  Τις διατάξεις 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 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-  Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-  Τις 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 
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Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις». 

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

- Τις διατάξεις 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». 

-  Τις διατάξεις 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 δηµοσίων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

- Τις 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.  

- Τις διατάξεις 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». 

- Τις 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». 

- Τις διατάξεις του Ν.4912/22 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Άλλες 
∆ιατάξεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης». 

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

- Το 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’ αρίθµ. πρωτ. 
2/1000018/0026/30-12-2016 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών. 

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

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

- Την υπ’ αρίθµ. 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΄ 
αρίθµ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/ 2-9-
08). 

- Την υπ’ αρίθµ. 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’ αρίθµ. 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 
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λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (τ.Α΄ 
204) όπως ισχύει». 

- Τον 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’ αρίθµ. 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 
(ΕΑ∆ΗΣΥ), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγρ. 3 άρθρου 
350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147). 

- Την υπ’ αρίθµ. 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). 

- Την µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

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

- Την υπ’ αρίθµ. 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 από 06 Απριλίου 2022 Ανακοίνωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) περί συνέχισης καταβολής της κράτησης ποσοστού 0,07% 
υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4912/22 
(Α’ 59) και έως καταργήσεως του Ν.4013/11 (ΦΕΚ τ.Α’ 204/15-09-11). 

- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και το σύνολο 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. 

- Την υπ’ αρίθµ. Α∆.Φ.831/9954/Σ.1792/03-09-1/ΓΕΑ/∆6/4β, µε την οποία 
παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά µε την υλοποίηση προµηθειών άνω του ποσού των 
30.000,00 €.  

- Την υπ’ αρίθµ. 74/30-03-22 εντολή αγοράς της 2ης ΜΣΕΠ, µε την οποία θεµελιώθηκε η 
απαίτηση για την προµήθεια θέµατος, συνολικής εκτιµώµενης αξίας χωρίς ΦΠΑ 
62.700,00€, υπό στοιχεία Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 
22REQ010352031. 

-   Την υπ’ αρίθµ. 5530 ΑΑΥ ποσού Ευρώ εξήντα εννέα Χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
οκτώ (€ 69.688,00) σε βάρος πιστώσεων Π/Υ εξόδων του ΓΕΑ στο οικονοµικό έτος 
2022 Ε.Φ. 10112040000000, επί ΑΛΕ 2410207001 και την υπ’ αριθµ. 5524 ΑΑΥ 
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ποσού ευρώ οκτώ χιλιάδων εξήντα (€ 8.060,00) για τη χρηµατοδότηση της 
απορρέουσας σύµβασης, υπό στοιχεία Α∆ΑΜ εγκεκριµένου αιτήµατος στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 
22REQ010859401, βάσει της Φ.814/Α∆.2652/Σ.290/27-06-22/ΑΤΑ/Γ3/2. 

Η παρούσα ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το ΕΛ∆Α/ΛΑΡΙΣΑΣ στις 13/07/2022 µε α/α 
θεώρησης 53/13-7-2222. 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η έναρξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η  19 Ιουλίου 2022 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 07:00. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2 Αυγούστου 2022 ηµέρα 
Τρίτη  και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.  

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) µε Α∆ΑΜ: 
22PROC010948234 και 22PROC����.. αντίστοιχα. 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία έλαβε Συστηµικό Αύξοντα 
Αριθµό: 168534 και αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr.  

Προκήρυξη (περίληψη) της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), µε Α∆Α: ����.. . 

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

Η ∆ιακήρυξη πρωτοκολλήθηκε και διανεµήθηκε µέσω «ΙΡΙ∆Α» µε Φ.831/Α∆ 2337/Σ 467/12-
07-22/2η ΜΣΕΠ. 

 

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, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 
µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
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β) ∆εν 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 τους σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 
 
στ) Συµµορφώνονται µε όλους του 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: 

1. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά της. 

3. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως επί των προδιαγραφών και των σχετικών δικαιολογητικών. 

4. Το σχέδιο της 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 
οκτώ (8) 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 διαδικτυακής 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 υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 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 τέσσερις (4) 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 που 
ζητήθηκαν 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. 

Κάθε τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. αλλαγή / µετάθεση της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σηµαντικές αλλαγές των 
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εγγράφων της σύµβασης, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο) δηµοσιεύεται στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, 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 και δικαιολογητικά συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο,. κατ’ εφαρµογή της Συνθήκης της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

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 και δεν είναι απαραίτητη η µετάφρασή 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,  

                                                           
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 Ταμείο 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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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: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 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 
προσφορών2,  

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. 

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 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και  

                                                           
2
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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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 συµβάσεων. 

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 συµµετοχής3 που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα 
τεσσάρων ευρώ (€1.254,00)4.  

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 ����.. 
Φεβρουαρίου 2022 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

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 στο άρθρο 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 της σύµβασης,  

                                                           
3
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
4
 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α 

παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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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) προσφέρων 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 αµετάκλητη5 καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 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 στην κείµενη νοµοθεσία ή 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 

                                                           
5
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 

δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 

του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του 

Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης 

της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική 

δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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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. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο 
εκπρόσωπο. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 

καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 6 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)  όταν ο προσφέρων 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/και   

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

Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων 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. 4412/20167, 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 

                                                           
6
 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη 

αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 

4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της 

παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) 

ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
7
 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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σύναψε 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 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 13 του ν.4782/21), δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

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. 8 

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 στοιχεία9, 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 
                                                           
8
 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.  
9
  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 

του ΔΕΕ στην υπόθεση C�387/19 
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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. 4412/2016. 

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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας10  

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 και της εργασίας.   

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 έχουν 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 Υλικού11.  

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 περαιτέρω επιβεβαίωση. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Πιστοποίηση καλής λειτουργίας εγκατάστασης από ειδικά εξουσιοδοτηµένο 
πιστοποιηµένο προσωπικό µε  software της κατασκευάστριας εταιρείας των  
UPS. 
                                                           
10

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
11

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 21 

. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 Για τους συσσωρευτές πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι πρότυπα: 

 DIN 43534    Lead storage batteries; maintenance-free, 
sealed, immobilized electrolyte; rated capacities, voltages, main dimensions, 
construction-details, requirements 
 UL 94 HB, UL 94 VO  Standard for Safety of Flammability of 
Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances testing 
 BS EN 60896-2, IEC 60896-2 Stationary lead-acid batteries. General 
requirements and methods of test. Valve regulated types  

BS 6290:Part 4   Lead-acid stationary cells and batteries. 
Specification for classifying valve regulated types 
 BS 6334 FVO, IEC 707 FVO Flammability of solid non-metallic 
materials when exposed to flame sources. List of test methods 
 Eurobat specification:  High Performance 
 
Για τα κιτ πυκνωτών πρέπει να ισχύουν: 
Ο κατασκευαστής των πυκνωτών πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε ένα σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τα συγκεκριµένα υλικά,  
παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό UL94 HB και UL94VO. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

 

2.2.8.1  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) εφόσον απαιτείται και τα σχετικά 
µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6) , να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς12. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονοµικός φορέας 
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον 
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται 
στον οικονοµικό φορέα µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ο 
φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου. 

                                                           
12

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης 

σύμβασης   
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Η προµήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών θέµατος γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, από έναν 
από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 

2.2.8.2 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.   

2.2.9 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 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 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 
2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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 συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης πρόσκλησης 
για την σύναψη του συµφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί 
την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 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 των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 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 αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ13 
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 114 . 

                                                           
13

 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.  
14

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα και τα 
κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τµήµα σε τµήµα, πρέπει να συµπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ 
για κάθε τµήµα (ή οµάδα τµηµάτων µε τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η  Αναθέτουσα Αρχή 
επισηµαίνει την ανωτέρω υποχρέωση. 

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. 15 

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 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 

                                                           
15

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  

Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

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 έως 2.2.7, 
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). 

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. 

Πιο συγκεκριµένα, 

α) Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3.1, οι οικονοµικοί φορείς καλούνται να προσκοµίσουν απόσπασµα 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 
εγκατεστηµένοι, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το εν 
λόγω έγγραφο πρέπει 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 απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3.2, οι οικονοµικοί φορείς καλούνται να προσκοµίσουν: 

- αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε. (για την απόδειξη 
της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων) 

- πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ (για την απόδειξη της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης) 
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- 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 απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3.3, οι οικονοµικοί φορείς καλούνται να προσκοµίσουν: 

- Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο16, 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. 

- 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.  

- 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. 

- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι 
αποκλεισµού. 

 

δ) Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3.7, οι οικονοµικοί φορείς καλούνται να προσκοµίσουν: 

- υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος τους, της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

ε) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας), οι οικονοµικοί φορείς καλούνται να 
προσκοµίσουν: 

- πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
µητρώου17 του κράτους εγκατάστασης. 

                                                           
16

 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. 

 
17

 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. 
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Επισηµαίνεται ότι, τα εν λόγω δικαιολογητικά που αφορούν στην 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. 

 

στ) Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι 
επιθυµεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων φορέων (σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8), 
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, καλείται να 
προσκοµίσει: 

- σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκοµίζεται έγγραφο (συµφωνητικό, δήλωση συνεργασίας ή σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση) δυνάµει του οποίου δηλώνεται  η µεταξύ τους 
συνεργασία για την εκτέλεση της Σύµβασης. Το ως άνω αποδεικτικό πρέπει να είναι 
λεπτοµερές και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιµοι για την εκτέλεση της Σύµβασης και τον τρόπο διά του οποίου θα 
χρησιµοποιηθούν αυτοί. Ο τρίτος θα δεσµεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στο διαγωνιζόµενο 
τους συγκεκριµένους πόρους κατά τη διάρκεια της Σύµβασης και ότι ο διαγωνιζόµενος θα 
κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η Σύµβαση.   

 

ζ) 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), καλείται να προσκοµίσει: 

-  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 ΓΕΜΗ18, προσκοµίζει σχετικό 

                                                                                                                                                                                
    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.  

 
18

   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, 
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πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης19, 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), πρέπει να συνοδεύονται 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. 

 

Γενικά, επισηµαίνεται ότι: 

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

                                                                                                                                                                                
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`, 

 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 
19

   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 





 

Σελίδα 28 

• Γίνονται αποδεκτές 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. 

• 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.  

• 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 ανωτέρω 
παραγράφους, 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. 

 

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   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής χωρίς να υπερβαίνεται η 
προϋπολογισθείσα αξία για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών. Το συµβατικό είδος δεν είναι διαιρετό και εποµένως απαιτείται να δοθεί 
προσφορά για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας αγαθών και εργασιών και όχι για 
µέρος αυτής. Ως εκ τούτου, η κατακύρωση όλων των ειδών και εργασιών θα γίνει 
υποχρεωτικώς σε έναν οικονοµικό φορέα.  

 

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 το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας και της 
παροχής υπηρεσιών. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
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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. 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 της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ’ αρίθµ. 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 εγκεκριµένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης 
που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και 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 και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το ΕΣΗ∆ΗΣ µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις των άρθρων 9 - 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 
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αρχή ρυθµίζει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη ανακοίνωση/ 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 του σχετικού πεδίου 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. 

∆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 καταχωρήσουν τα στοιχεία, τα µεταδεδοµένα 
και τα 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 καταχωρηµένων 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 καταχώρηση των στοιχείων σε αυτόν.   

2.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, 
οι Οικονοµικοί Φορείς τα καταχωρούν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Υποσυστήµατος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρούνται 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 2720 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

                                                           
20    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 
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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. 21 

Επιπλέον, δεν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή τα ΦΕΚ 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 καταχωρούνται 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 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. 2690/199922,  

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 δικηγόρο23.  

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 

                                                                                                                                                                                
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". 

21   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 

22   Ενδεικτικά συµβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συµβολαιογραφικά έγγραφα 
23   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 
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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 γραµµατεία της 2ης ΜΣΕΠ, 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. 

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. 

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

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

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. 
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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. 

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.   

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

2.4.3.2.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις τεθείσες από 
την Υπηρεσία απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται 
λεπτοµερώς στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων 
αγαθών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως 
άνω Παράρτηµα. 

2.4.3.2.2  Οι συµµετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται στον 
(υπο)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, να υποβάλλουν:  

1)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 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: 

α)  Η συµµόρφωσή τους µε τους όρους και της απαιτήσεις της 
Τεχνικής Προδιαγραφής και των Ειδικών Όρων του Παραρτήµατος Ι της παρούσας στο 
σύνολό τους και χωρίς καµία µεταβολή. 

β)  Η χώρα  παραγωγής του προσφερόµενου υλικού, η επωνυµία και 
ο τόπος εγκατάστασης της επιχειρηµατικής µονάδας στην οποία αυτό παράγεται.  

γ)   Ότι ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει γνώση της διάταξης της 
παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.∆ 1400/73 και δεν θα χρησιµοποιήσει (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.  

     2)  Φύλλο συµµόρφωσης,  µε το οποίο θα απαντούν σε όλες τις 
παραγράφους της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήµατος Ι της παρούσας µε τη σειρά 
που αυτές αναγράφονται.  

 3) Επίσηµα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των κατασκευαστών των 
συσσωρευτών και πυκνωτών στα οποία: 

   α)  Θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

   β)   Θα περιλαµβάνονται φωτογραφίες του εξοπλισµού. 

   γ)   Θα περιλαµβάνονται οι πληροφορίες των παρ. 4.2.1 έως 4.2.3. 
της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήµατος Ι της παρούσας. Στην περίπτωση που τα 
επίσηµα prospectus του κατασκευαστή δεν περιλαµβάνουν τις εν λόγω πληροφορίες, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει επίσηµη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το 
προσφερόµενο προϊόν συµµορφώνεται µε τα εν λόγω πρότυπα. 
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Επισηµαίνεται ότι, τα ανωτέρω στοιχεία των prospectus θα πρέπει να µπορούν να 
επιβεβαιωθούν και από το επίσηµο site του κατασκευαστή του µηχανήµατος. 

  4) Ξεχωριστό αναλυτικό κατάλογο ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών 
(χωρίς τιµές), τα οποία µπορεί να προµηθεύσει ο οικονοµικός φορέας στην ΠΑ σε 
περίπτωση αντικατάστασης υλικού.  

Στην περίπτωση δε όπου: 

  α)   δεν διατίθενται ανταλλακτικά/αναλώσιµα υλικά από την 
κατασκευάστρια εταιρία και 

  β)   ο προµηθευτής δεν δύναται να προβεί στην διάθεση των 
ανταλλακτικών που διαθέτει ο κατασκευαστής του εξοπλισµού, 

ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να προσκοµίσει επίσηµη βεβαίωση αναγράφοντας 
αναλυτικά τους λόγους µη προσκόµισης του ανωτέρω καταλόγου, για περαιτέρω 
αξιολόγηση από την ΠΑ.  

    γ) Με την παράδοση των κιτ πυκνωτών και των συσσωρευτών  και  
µετά το πέρας της αντικατάστασής τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει 
επαναρύθµιση των φορτιστών των UPS (MERLIN GERIN τύπου GALAXY 600 
KVA /400V/50HZ) σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των νέων πυκνωτών και 
συσσωρευτών. 
          δ)Έλεγχος και εκκίνηση του συστήµατος, πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας εγκατάστασης από ειδικά εξουσιοδοτηµένο πιστοποιηµένο 
προσωπικό µε software της κατασκευάστριας εταιρείας του UPS. 
 

  5) Ενυπόγραφη βεβαίωση του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα 
δεσµεύεται για την δωρεάν παροχή εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα σε προσωπικό 
της Μονάδος. 

  6)  Ενυπόγραφη βεβαίωση του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα 
δεσµεύεται ότι θα παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού για τουλάχιστον 
ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
Η εν λόγω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωµα ή προβληµατική λειτουργία που 
οφείλεται σε ατέλειες της κατασκευής και σε ελαττωµατικό εξάρτηµα ή παρελκόµενο. 
Κατά τη διάρκειά της θα παρέχονται δωρεάν τόσο τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν 
όσο και οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του εξοπλισµού. Σε περίπτωση µη 
δυνατότητας επισκευής, η 2η ΜΣΕΠ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αντικατάσταση του 
εξοπλισµού µε αντίστοιχο κατάλληλο. 

 

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 :   

Α)  Να δηλώσει επακριβώς αν είναι δυνατόν τους προτεινόµενους 
συνεργαζόµενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας. 

Β)  Να προσκοµίσει έγγραφη δέσµευση των επιχειρήσεων αυτών (ως παρ. 
2.2.9.2 περ. ζ) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων µέσων και εκτέλεσης κάθε 
απαιτούµενης εργασίας.  

Γ)  Να συµπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα : 

Περιγραφή τµήµατος 
σύµβασης που προτίθεται 
ο οικονοµικός φορέας να 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία 
δήλωσης 
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αναθέσει σε υπεργολάβο 
και εκτιµώµενη αξία 

συνεργασίας 

    

    

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 µε 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. Ως εκ τούτου, οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται. 

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 και 
εργασίας, 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 και 
εργασία 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 τα υπό προµήθεια αγαθά στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 

Η ανωτέρω τιµή θα χρησιµοποιηθεί 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 
και 8% για τη παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας αφαιρουµένων των κρατήσεων , 
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% και 8%, 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, 
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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 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 έξι (6) µηνών 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 
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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 - τεχνική προσφορά), 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 – όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 42 του ν. 4782/21 – 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 – 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τα άρθρο 42 και 43 του ν. 4782/21, 

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 (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», την 3 Αυγούστου 2022, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πµ.  

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. 
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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 καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων 
του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προσφορών. Το ανωτέρω πρακτικό υποβάλλεται από την Ε∆∆ στο Τµ. Οικονοµικού  της 
2ης ΜΣΕΠ. 
 
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 καταχωρούνται 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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.  

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.   

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  αναθέτουσα αρχή 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 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, 
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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. 

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 
διευκρινίσεις, 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 2.2.9 (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 
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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 - 2.2.9 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.  

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 2η ΜΣΕΠ 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 ΕΑ∆ΗΣΥ, 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 ΕΑ∆ΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΕΑ∆ΗΣΥ, 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, 
γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και 
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µόνον στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και 
ενηµερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή. 
 
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 της σύµβασης, 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 ∆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 παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής 
ενωσιακής ή εσωτερικής νοµοθεσίας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, έχει 
δικαίωµα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συβάσεων (ΕΑ∆ΗΣΥ), 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 . 
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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 ΕΑ∆ΗΣΥ 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 ΕΑ∆ΗΣΥ 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 
2η ΜΣΕΠ ως αναθέτουσα αρχή,  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. 

β) ∆ιαβιβάζει στην ΕΑ∆ΗΣΥ, 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 ΕΑ∆ΗΣΥ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 
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αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του 
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 
ηµέρα εξέτασης της προσφυγής24. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
ν.4412/16 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 ΕΑ∆ΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού Εφετείου 
της έδρας της αναθέτουσας αρχής25. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑ∆ΗΣΥ ∆ικαίωµα άσκησης του ως 
άνω ένδικου βοηθήµατος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑ∆ΗΣΥ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν µέρει δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑ∆ΗΣΥ 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 ΕΑ∆ΗΣΥ 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. 

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 δικόγραφου. 

Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την 
ΕΑ∆ΗΣΥ, 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 της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) 

                                                           
24 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
25      Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το  οποίο: «Αρµόδιο για την εκδίκαση των  

υποθέσεων του παρόντος είναι το ∆ιοικητικό 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».  
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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. 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 όλο 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,  
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στ)  για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως, 
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης – καλής λειτουργίας) 

 

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 του ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
από το άρθρο 21 του ν.4782/21 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.  

 

4.1.2  Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

  
 4.1.2.1   Ο προµηθευτής θα παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού 
της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήµατος Ι της παρούσας για τουλάχιστον ένα (1) 
χρόνο από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

   Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωµα ή προβληµατική 
λειτουργία που οφείλεται σε ατέλειες της κατασκευής και σε ελαττωµατικό εξάρτηµα ή 
παρελκόµενο. Κατά τη διάρκειά της θα παρέχονται δωρεάν τόσο τα ανταλλακτικά που 
θα απαιτηθούν όσο και οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του εξοπλισµού. Σε 
περίπτωση µη δυνατότητας επισκευής, η ΠΑ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
αντικατάσταση του εξοπλισµού µε αντίστοιχο κατάλληλο. 
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 4.1.2.4  Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 2,5% επί της καθαρής αξίας του 
συµβατικού αντικειµένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόµενη εγγύηση.  

 
 4.1.2.5   Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
αντισυµβαλλόµενο ανάδοχο µετά τη λήξη της και µετά από σχετικό αίτηµά του και αφού 
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα 
σύµβαση. 

 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 – όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον ν. 4782/21 – , 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, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 

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,  

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 
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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  

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

 α)  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  

   β)  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, 

 γ) 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. 

δ) 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, 

ε) Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
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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. 

στ) 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 το ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο (∆ΣΤ) 
ΛΑΡΙΣΑΣ σε ευρώ (€), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα 200 και 219 του 
Ν.4412/2016. 

5.1.2  Ειδικότερα, η πληρωµή θα γίνεται στο 100% της συµβατικής αξίας µετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και εργασιών (άρθρα 200 και 208 
του Ν.4412/16) από την αρµόδια προς τούτο Επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων 
ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του οικονοµικού φορέα. 

5.1.3 Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηµατικό Ένταλµα (ΤΧΕ), το οποίο θα 
υποβάλλεται µε µέριµνα της 2ης ΜΣΕΠ και η εξόφληση θα πραγµατοποιείται από το 
∆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 ∆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  Τιµολόγιο πώλησης αγαθών και τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του 
οικονοµικού φορέα µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της 
σύµβασης. 

 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 και 
εργασιών 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.). 
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 5.1.4.2 Η υποβολή των τιµολογίων 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 : 

 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 δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υλικών 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%.  

5.1.10  Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% για την προµήθεια 
υλικών και 8% για τη παροχή υπηρεσιών (επί της καθαρής αξίας αφαιρουµένων των 
κρατήσεων) σύµφωνα µε το άρθρο 64 παραγρ. 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 π.χ. σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων, σε 
λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες 
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου - Κυρώσεις  

5.2.1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται  – µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας 
– 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, 
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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. 4412/2016 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. 

5.2.2  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος: 

 α)  Για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύµβασης. 

 β)  Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.2.3 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. 

γ)  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. 

5.2.4  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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται 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 ως έκπτωτου – 
Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών – Κατάσταση 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. 

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 
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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 Η παράδοση της συνολικής ποσότητας των υλικών θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών αρχής γενοµένης από την 
εποµένη υπογραφής της σύµβασης, µε δυνατότητα τµηµατικής παράδοσης.  

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 5.2.4 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  Η απαιτούµενη ποσότητα των προς προµήθεια ειδών φαίνεται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα Ι της παρούσας. 

6.1.5  Οι απαιτήσεις της εν λόγω προµήθειας καλύπτονται από την Τεχνική 
Προδιαγραφή, που επισυνάπτεται στο παρόν. 

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 
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διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του 
εξοπλισµού. Συγκεκριµένα, µακροσκοπικός έλεγχος του εξοπλισµού για ελαττώµατα, 
αλλοιώσεις, χτυπήµατα, φθορές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε ανωµαλία, που 
διαπιστώνεται από τον οπτικό έλεγχο και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
προµηθευτής. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει έλεγχο αρτιότητας και 
πληρότητας των υλικών µε βάση την Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήµατος Ι της 
παρούσας καθώς και έλεγχο λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισµού. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Κατά την παράδοση των υλικών η επιτροπή παραλαβής θα πραγµατοποιήσει: 

 α.  Μακροσκοπικό έλεγχο του εξοπλισµού, όπου θα ελεγχθεί για ελαττώµατα, 
αλλοιώσεις, χτυπήµατα, φθορές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε ανωµαλία, που 
διαπιστώνεται από τον οπτικό έλεγχο. 

Η µεταφορά και παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί µε δαπάνη του 
αναδόχου στην  2η ΜΣΕΠ και ειδικότερα στους χώρους που θα υποδειχθούν από το 
αρµόδιο τµήµα της Μονάδας. Το κόστος όλων των εξόδων έως και την παράδοση των 
υλικών (µεταφορικά, φορτοεκφορτώσεις κλπ) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι πυκνωτές και οι συσσωρευτές  θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικοί και έτοιµοι να 
χρησιµοποιηθούν (µετά την παραµετροποίηση των ups) για τη λειτουργία του radar, 
σύµφωνα µε το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο, που διαθέτει η Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ). 

Η αρµόδια επιτροπή παραλαβής της 2ης ΜΣΕΠ µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους, 
συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή παραλαβής µε 
παρατηρήσεις ή απόρριψης ) τόσο για την παραλαβή των αγαθών όσο και για την 
εκτέλεση των εργασιών, 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, εφόσον το αιτηθούν. 

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. 

 6.2.2  Η ποιοτική - ποσοτική παραλαβή των υλικών και εργασιών θα γίνει από την 
αρµόδια Επιτροπή Ποιοτικής – Ποσοτικής Παραλαβής (ΕΠΠΠ) που συγκροτείται µε 
µέριµνα της 2ης ΜΣΕΠ και η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης αυτών, 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 2η ΜΣΕΠ σχετικά µε την ηµεροµηνία παράδοσης καθώς και τα στοιχεία 
των εµπλεκόµενων (προσωπικό και µέσα) ώστε να εξασφαλιστούν οι άδειες εισόδου στη 
Μονάδα 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 προβλεποµένων από 
τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 6.2.3  Η κωδικοποίηση των υπό προµήθεια υλικών θα γίνει µετά την παραλαβή τους 
από την Πολεµική Αεροπορία. 

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 2ης ΜΣΕΠ, 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. 

 

6.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου  

6.4.1  Ο ανάδοχος θα παράσχει δωρεάν εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα σε 
προσωπικό της 2ης ΜΣΕΠ. Η Εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί µε την παράδοση του 
εξοπλισµού.  

Ο προµηθευτής, µετά το πέρας της ανωτέρω εκπαίδευσης, θα παρέχει βεβαιώσεις 
εκπαίδευσης σε όλους τους εκπαιδευόµενους, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
έργα στα οποία εκπαιδεύτηκαν. 

 

 

Μαρώνεια, 12 Ιουλίου 2022 

 

 

        Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης 

∆ιοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι 

 

Τεχνική Περιγραφή 

 

AC CAPAS BANK 3x240MF 
GALAXY SPARE PART 

   

          UPS ASI MGE 600 KVA 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ 

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή  καθαρίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι και οι 
απαιτήσεις που θα πληρούν οι πυκνωτές των δύο (2) µονάδων UPS MERLIN 
GERIN (ΜGE) τύπου GALAXY 600 KVA  του κτιρίου Radar της 2ης ΜΣΕΠ. 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ 

α. Σκοπός της παρούσης τεχνική περιγραφής,  είναι να καθορίσει τα ποιοτικά, 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτουν οι πυκνωτές , 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

β. Ειδικότερα η ποιότητα των πυκνωτικών φίλτρων εισόδου AHF στα UPS έχει 
άµεση επιρροή στη συνοχή των µπαταριών καθώς και στη κατανάλωση των UPS.  

1.3 ΣΧΕΤΙΚΑ 

[1] Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
[2] Π∆ 337, ΦΕΚ 160/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / 15-9-93 (σήµανση ‘’CE’’). 
[3] Ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus) κατασκευαστών. 
 
2.  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Υποστήριξη δυο (2) UPS MERLIN GERIN τύπου GALAXY 600 KVA  του κτιρίου 
Radar  µε αδιάλειπτη παροχή ισχύος. 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Πυκνωτές εισόδου AHF στα δυο (2) UPS MERLIN GERIN τύπου GALAXY 600 
KVA.   
 
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα υπό προµήθεια σετ πυκνωτών θα είναι καινούργια, αµεταχείριστα, σύγχρονης 
τεχνολογίας και σχεδίασης και θα κατασκευαστούν κατά παραγγελία µόνο για τη 
συγκεκριµένη προµήθεια. 

3.1.1. Γενικές Ικανότητες 

Τα σετ πυκνωτών (12 σετ στο σύνολο) θα χρησιµοποιηθούν στις  (2) µονάδες 
UPS, 600 KVA  , µε σκοπό την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ισχύος του κτιρίου 
Radar της Μονάδας.  

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Οι πυκνωτές θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλες για την εύρυθµη 
λειτουργία των UPS βάσει του εγχειριδίου κατασκευαστή MERLIN GERIN.  





 

Σελίδα 62 

3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

1. Χωρητικότητα 3x240MF 

2. 
Θερµοκρασία 
λειτουργίας 

Ελάχιστο εύρος 18-35°C 

3. 

 

Τερµατισµοί - 
ακροδέκτες 

Το σετ πυκνωτών θα συνοδεύονται απαραίτητα 
από βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα για την 
διαµόρφωσή τους και την παράδοση τους σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία όπως καλώδια 
συνδέσεων των στοιχείων, ακροδέκτες, κοχλίες ή 
αντίστοιχες διατάξεις και εξοπλισµό για την 
συνδεσµολογία τους ανθεκτικά σε διαβρώσεις. 

 

3.3.1 ∆ιάρκεια ζωής (Πυκνωτών) 

∆ιάρκεια ζωής: Ελάχιστο 10 έτη 

Μέσος χρόνος ζωής: Ελάχιστο 87600 ώρες 

3.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επί των πυκνωτών και σε εµφανή θέση θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ηµεροµηνία 
κατασκευής τους. 

3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Στις υποχρεώσεις του προµηθευτή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά, 
εγκατάσταση (τοποθέτηση και σύνδεση) των πυκνωτών στα δύο (2) UPS στο 
κτίριο Radar της 2ης ΜΣΕΠ .  
2. Με την παράδοση των πυκνωτών και µετά το πέρας της αντικατάστασής τους 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει επαναρύθµιση των φορτιστών των UPS 
(MERLIN GERIN τύπου GALAXY 600 KVA /400V/50HZ) σύµφωνα µε τα 
χαρακτηριστικά των νέων πυκνωτών. Έλεγχος και εκκίνηση του συστήµατος, 
πιστοποίηση καλής λειτουργίας εγκατάστασης από ειδικά εξουσιοδοτηµένο 
πιστοποιηµένο προσωπικό µε software της κατασκευάστριας εταιρείας του  
UPS. 
3. ∆οκιµές σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνουν υπό την επίβλεψη των 
αρµοδίων οργάνων της 2ης ΜΣΕΠ.  

3.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των πυκνωτών και θα επισηµανθούν τόσο οι συγκεκριµένες απαιτήσεις της ΤΠ 
που ικανοποιούνται όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτές ή ακόµη πρόσθετες ή 
εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, για να είναι 
δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση. 
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτοµερή prospectus, σχέδια µε αναλυτικές 
διαστάσεις, αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και πλήθους 
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του εξοπλισµού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση 
του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται και οι παρακάτω απαιτήσεις στο 
σύνολό τους, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. 
3. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επαρκούς 
χωρητικότητας, όπου θα φαίνεται ο υπολογισµός της χωρητικότητας των 
πυκνωτών από τους επίσηµους πίνακες του κατασκευαστή σε MF όσο και σε 
Watt, µαζί µε όλες τις πιθανές παραδοχές για τον υπολογισµό αυτό. 
4. Θα πρέπει επίσης η προσφορά για τους πυκνωτές να συνοδεύεται από το 
MSDS (Material Safety Data Sheet) του κατασκευαστή. 
5. Θα πρέπει τέλος η προσφορά να συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά 
εγχειρίδια (manuals) του κατασκευαστή όπου θα φαίνονται τουλάχιστον οι 
συνθήκες και παραδοχές λειτουργίας. 
 

3.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο κατασκευαστής των πυκνωτών πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε ένα 
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τα συγκεκριµένα 
υλικά,  παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό UL94 HB και UL94VO. 
2. Είναι επιθυµητό, ο προµηθευτής, να είναι πιστοποιηµένος µε ένα σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τα συγκεκριµένα υλικά,  
παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
3. Οι υπό προµήθεια πυκνωτές θα συµµορφώνονται κατ’ ελάχιστον µε τους 
κανόνες και πρότυπα που αφορούν γενικές, ηλεκτρολογικές, προστασίας, 
ασφάλειας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 
4. Τα υπό προµήθεια υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
εργοστασιακής καταλληλόλητας / αποδοχής (Factory Acceptance Test – FAT) που 
θα περιλαµβάνει όλες τις δοκιµές και ελέγχους του κατασκευαστή βεβαιώνοντας 
ότι τα υλικά είναι σύµφωνα µε το σύνολο των τεχνικών όρων του αγοραστή. Οι 
δοκιµές αυτές δύναται να πραγµατοποιηθούν και σε πιστοποιηµένο (για αυτούς 
τους ελέγχους) εργαστήριο της ηµεδαπής. 
 
4. ΕΓΓΥΗΣΗ 
1. Οι πυκνωτές θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 
12 µήνες από την παράδοσή τους (εγκατάσταση). 
2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο προµηθευτής θα αποκαθιστά  κάθε 
βλάβη ή µείωση της απόδοσης που οφείλεται σε ελαττωµατικότητα των προϊόντων 
και όχι σε εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού. 
3. Ο προµηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωµένος, µετά από 
κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωµαλίας των υλικών, να συντάσσει και να 
καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγµατογνωµοσύνης µε τα αίτια – παραλείψεις 
που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 
4. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης ο προµηθευτής θα κληθεί από την Υπηρεσία 
να συνυπογράψει τη σύµβαση, το κείµενο της οποίας θα επισυναφθεί στη 
διακήρυξη. 
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5.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

5.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

5.2.1 Χρόνος Παράδοσης 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το συντοµότερο δυνατόν και  όχι 
πέραν των ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή τη σύµβασης. 

5.2.2  Μακροσκοπικός Έλεγχος 

Τα υπό προµήθεια υλικά θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα 
ελέγχεται εάν είναι καινούργια και αµεταχείριστα, για την επιµεληµένη κατασκευή 
και γενικά τη µακροσκοπική συµµόρφωση µε τους όρους αυτής της ΤΠ. 

5.2.3  Λειτουργικός Έλεγχος 

Τα υπό προµήθεια υλικά θα εγκατασταθούν µε ευθύνη του προµηθευτή στις δυο 
(2) Μονάδες UPS και θα ελεγχθεί η ποιότητα και η απόδοση τους σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου εκπροσώπου του, 
εφόσον δηλώσει ότι επιθυµεί να παραστεί στην παράδοση, την εγκατάσταση και 
δοκιµή των υλικών. Μετά την εγκατάσταση και τον παραπάνω έλεγχο η Επιτροπή 
Παραλαβών θα προβεί στη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής.  

5.3 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα αναφέρεται ο τόπος και ο τρόπος 
παράδοσης των υλικών. 
2. Ο χρόνος παράδοσης. 
3. Τυχόν διαφοροποιήσεις στις εγγυήσεις. 
4. Ο προµηθευτής να τεκµηριώσει τις απαντήσεις, όπου απαιτείται, 
παρέχοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία (πιστοποιητικά, σχέδια, prospectus). 
 

5.4 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι απαράβατοι και επιθυµητοί όροι περιγράφονται αναλυτικά στην 
Κατάσταση της παραγράφου 6. Απόκλιση από τους απαράβατους όρους, 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
2. Στην κατάσταση περιλαµβάνονται οι κατωτέρω δύο οµάδες στοιχείων: 
 2.1. Οµάδα Ι (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης). 
 2.2 Οµάδα ΙΙ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης). 
3. Οι όροι (κριτήρια) που έχουν περιληφθεί στον παρακάτω πίνακα για τους 
οποίους η περιγραφή προβλέπει ελάχιστη ή µέγιστη τιµή, θεωρούνται επίσης 
απαράβατοι όροι ως προς τις υπόψη τιµές.  
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4. Στη στήλη των παραγράφων αναγράφονται όλες οι παράγραφοι. Όσες ∆ΕΝ 
βαθµολογούνται εκ φύσεως ή εξ αντικειµένου αναγράφεται η φράση ‘’∆ΕΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ (∆Β)’’ στην αντίστοιχη στήλη. 
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6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΩΝ (ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)  

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ 
ΟΡΟΙ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ   
ΟΡΟΙ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∆Β  

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆Β  

ΟΜΑ∆Α Ι (ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ) 

  

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

1. ΝΑΙ  

3.1.1 Γενικές Ικανότητες   

1.   ∆Β  

2. ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

6. ΝΑΙ  

7. ΝΑΙ  

8. ΝΑΙ  

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΝΑΙ  

2. ΝΑΙ  

3.  ΝΑΙ Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη 

4. ΝΑΙ  

3.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

1. ΝΑΙ  

2.  ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4.  ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

6. ΝΑΙ  

3.3.1 Προστασία ΝΑΙ  

3.3.2 ∆ιάρκεια ζωής 

 

ΝΑΙ Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη 

 3.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΝΑΙ  
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3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

1. ΝΑΙ  

3.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. ΝΑΙ  

2. ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5.  
ΝΑΙ 

Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη ά 

3.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. ΝΑΙ  

2. Επιθυµητή η κάλυψη  ΝΑΙ 

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

ΟΜΑ∆Α ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗ) 

  

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΚΑΛΥΨΗ   

4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ   

4.2.1 Εγγυήσεις   

1. ΝΑΙ Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη άνω 

των 12 µηνών 

2. ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

6. ∆Β  

5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΝΑΙ  

5.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

  

5.2.1 ΝΑΙ Επιθυµητός ο 
µικρότερος δυνατός 
χρόνος παράδοσης 

5.2.2 ΝΑΙ  

5.2.3 ΝΑΙ  
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5.3 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ∆Β  

5.4 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 

∆Β  
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Τεχνική Περιγραφή 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ 
SEALED LEAD ACID regulated 

12VDC rechargeable     

    

 

          UPS ASI MGE 600 KVA 
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  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ 

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή  καθαρίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι και οι 
απαιτήσεις που θα πληρούν οι συσσωρευτές της µονάδας UPS MERLIN GERIN 
(ΜGE) τύπου GALAXY 600 KVA  του κτιρίου Radar της 2ης ΜΣΕΠ. 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης τεχνική περιγραφής,  είναι να καθορίσει τα ποιοτικά, 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτουν οι 
συσσωρευτές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

1.3 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

∆Α  ∆εν απαιτείται 
∆Β  ∆εν βαθµολογείται 
Ε  Έκδοση 
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 
FAT  (= Factory Acceptance Tests) Πρόγραµµα των εργοστασιακών 
ελέγχων και δοκιµών του OEM 
ΤΠ  Τεχνική Περιγραφή 
UPS  Uninterruptible Power Supply 
MSDS  Material Safety Data Sheet 
DC  Direct Current 
AC  Alternating Current 
V  Volt 
W  Watt 
RPM  Revolutions per Minute 
 

1.4 ΣΧΕΤΙΚΑ 

[1] Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
[2] Π∆ 337, ΦΕΚ 160/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / 15-9-93 (σήµανση ‘’CE’’). 
[3] Ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus) κατασκευαστών  
 
 
2.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Υποστήριξη ενός (1) UPS MERLIN GERIN τύπου GALAXY 600 KVA  του κτιρίου 
Radar  µε αδιάλειπτη παροχή ισχύος. 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Συσσωρευτές τεχνολογίας µόλυβδου-οξέος κλειστού τύπου µε αυτόµατη βαλβίδα 
εκτόνωσης που δεν απαιτούν την προσθήκη νερού ή οξέος για την λειτουργία τους 
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2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Οι συσσωρευτές προορίζονται για το χώρο των µονάδων UPS. 
2. Συνθήκες περιβάλλοντος: 
 2.1 Θερµοκρασία 20°C 
 2.2 Σχετ. υγρασία 30% - 70% 
3. Στεγασµένος χώρος 
4. Οι συσσωρευτές θα τοποθετηθούν σε µεταλλικά ερµάρια τύπου dection 
τεσσάρων (4) επιπέδων. Οι διαστάσεις του dection είναι: Μήκος: 340 cm,  Πλάτος: 
86 cm, Ύψος: 180 cm. 
 
 

 

Εικόνα 1. Ερµάρια τοποθέτησης συσσωρευτών ενός UPS. 

 

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Οι υπό προµήθεια συσσωρευτές θα είναι καινούργιοι, αµεταχείριστοι, 
σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και θα κατασκευαστούν κατά παραγγελία 
µόνο για τη συγκεκριµένη προµήθεια. 
 

3.1.1. Γενικές Ικανότητες 

1. Οι συσσωρευτές (136 στο σύνολο) θα χρησιµοποιηθούν στην µία (1) 
µονάδα UPS, 600 KVA  , µε σκοπό την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ισχύος του 
κτιρίου Radar της Μονάδας.  
2. Οι συσσωρευτές θα είναι τεχνολογίας µόλυβδου-οξέος κλειστού τύπου µε 
αυτόµατη βαλβίδα εκτόνωσης που δεν απαιτούν την προσθήκη νερού ή οξέος για 
την λειτουργία τους. 
3. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
60896-21, ΕΛΟΤ ΕΝ 60896-22 και BS 6290 part4 
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4. Ο προσδοκώµενος χρόνος ζωής τους δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 
δέκα (10) έτη και αυτό θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του κατασκευαστή µε το 
EUROBAT GUIDE 1999. 
5. Τα στοιχεία κάθε συσσωρευτή θα είναι τοποθετηµένα σε πλαστικό στην 
θερµότητα ( HEAT RESISTANT) και στα χτυπήµατα (SHOCH-ABSORBING), θα 
πρέπει επίσης να φέρνουν κάλυµµα στεγανού  τύπου, κατάλληλης αντοχής υλικού 
ABS η όλη κατασκευή του κιβωτίου και του καλύµµατος θα είναι στεγανή ώστε να 
µην υπάρχει η παραµικρή διαρροή ηλεκτρολύτη κατά την διάρκεια ζωής του 
στοιχείου 
6. Οι συστοιχίες συσσωρευτών θα συνοδεύονται απαραίτητα από βοηθητικά υλικά 
και εξαρτήµατα για την διαµόρφωσή τους και την παράδοση τους σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία όπως καλώδια συνδέσεων των στοιχείων, ακροδέκτες, 
κοχλίες ή αντίστοιχες διατάξεις και εξοπλισµό για την συνδεσµολογία τους σε 
συστοιχία ανθεκτικά σε διαβρώσεις οξέων. 
7. Οι διαστάσεις των συσσωρευτών είναι σηµαντικές και δεν µπορεί να υπάρχει 
µεγάλη απόκλιση από αυτές δεδοµένου ότι οι υφιστάµενες συστοιχίες είναι 
τοποθετηµένες και αναρτηµένες σε υφιστάµενο µεταλλικό ικρίωµα. 
 8. Θα έχουν εξωτερικές διαστάσεις σύµφωνα µε τις παρακάτω τιµές:  

Μήκος: 379 mm (περίπου) 
Πλάτος: 174 mm (περίπου) 
Ύψος:  218 mm (περίπου), 
Βάρος: 40 kgr (περίπου) 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους στα ήδη υπάρχοντα ερµάρια. Όταν 
το µέγεθος τους είναι µικρότερο ο προµηθευτής θα τροποποιήσει – συµπληρώσει 
τα ερµάρια ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους χωρίς αυτό να επηρεάζει την 
στατικότητα των ερµαρίων και τον αερισµό των συσσωρευτών.  

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Οι συσσωρευτές θα είναι τεχνολογίας µόλυβδου-οξέος κλειστού τύπου µε 
αυτόµατη βαλβίδα εκτόνωσης που δεν απαιτούν την προσθήκη νερού ή οξέος για 
την λειτουργία τους.  
2. Η ονοµαστική τάση λειτουργίας τους θα είναι 12VDC. 
3 α. 12V 450W/cell/15min to 1,67V/cell at 25°C (77°F) 
   β. Constand Voltage Charge for stundbuy use: 13,6 to 13,8V 
4. Να µην έχουν ανάγκη συντήρησης (Maintenance Free). 

3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

1. 
Ονοµαστική τάση 
λειτουργίας 

12VDC 

2. 
Χωρητικότητα Να είναι τόση ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία 

του UPS 600 KVA ] για τουλάχιστον 10 λεπτά µε 
πλήρη φορτίο. 

3. 
Θερµοκρασία 
λειτουργίας 

Ελάχιστο εύρος 18-35°C 
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4. 

Τύπος Οι συσσωρευτές θα είναι τεχνολογίας µόλυβδου-
οξέος κλειστού τύπου µε αυτόµατη βαλβίδα 
εκτόνωσης που δεν απαιτούν την προσθήκη 
νερού ή οξέος για την λειτουργία τους. 

5. 

Εξωτερικές 
διαστάσεις 

Μήκος: 379 mm (περίπου), Πλάτος:174 mm 
(περίπου), Ύψος:218 mm (περίπου), Βάρος: 40 
kgr (περίπου) 

6. 

Τερµατισµοί - 
ακροδέκτες 

Οι συστοιχίες συσσωρευτών θα συνοδεύονται 
απαραίτητα από βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα 
για την διαµόρφωσή τους και την παράδοση τους 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία όπως καλώδια 
συνδέσεων των στοιχείων, ακροδέκτες, κοχλίες ή 
αντίστοιχες διατάξεις και εξοπλισµό για την 
συνδεσµολογία τους σε συστοιχία ανθεκτικά σε 
διαβρώσεις οξέων. 

3.3.1 Προστασία 

Τα στοιχεία κάθε συσσωρευτή θα είναι τοποθετηµένα σε πλαστικό στην θερµότητα 
( HEAT RESISTANT) και στα χτυπήµατα (SHOCH-ABSORBING), θα πρέπει 
επίσης να φέρνουν κάλυµµα στεγανού  τύπου, κατάλληλης αντοχής υλικού ABS η 
όλη κατασκευή του κιβωτίου και του καλύµµατος θα είναι στεγανή ώστε να µην 
υπάρχει η παραµικρή διαρροή ηλεκτρολύτη κατά την διάρκεια ζωής του στοιχείου. 

3.3.2 ∆ιάρκεια ζωής (Συσσωρευτές) 

∆ιάρκεια ζωής: Ελάχιστο 10 έτη 

Μέσος χρόνος ζωής: Ελάχιστο 87600 ώρες 

3.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επί των συσσωρευτών και σε εµφανή θέση να υπάρχει ανθεκτική στη συνήθη 
χρήση πινακίδα, στην οποία θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ηµεροµηνία κατασκευής 
τους. 

3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Στις υποχρεώσεις του προµηθευτή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά, 
εγκατάσταση (τοποθέτηση και σύνδεση) των συσσωρευτών στα ερµάρια της µίας 
µονάδας UPS στο κτίριο Radar της 2ης ΜΣΕΠ .  
2. Με την παράδοση των συσσωρευτών και µετά το πέρας της αντικατάστασής 
τους και της παράδοσης τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει 
επαναρύθµιση των φορτιστών του UPS (MERLIN GERIN τύπου GALAXY 600 
KVA /400V/50HZ) σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των νέων συσσωρευτών. 
Έλεγχος και εκκίνηση του συστήµατος, πιστοποίηση καλής λειτουργίας 
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εγκατάστασης από ειδικά εξουσιοδοτηµένο πιστοποιηµένο προσωπικό µε  
software της κατασκευάστριας εταιρείας του  UPS. 
3. ∆οκιµές σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνουν υπό την επίβλεψη των 
αρµοδίων οργάνων της 2ης ΜΣΕΠ.  

3.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των συσσωρευτών και θα επισηµανθούν τόσο οι συγκεκριµένες απαιτήσεις της ΤΠ 
που ικανοποιούνται όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτές ή ακόµη πρόσθετες ή 
εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, για να είναι 
δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση. 
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτοµερή prospectus, σχέδια µε αναλυτικές 
διαστάσεις, αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και πλήθους 
του εξοπλισµού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση 
του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται και οι παρακάτω απαιτήσεις στο 
σύνολό τους, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. 
3. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επαρκούς 
χωρητικότητας, όπου θα φαίνεται ο υπολογισµός της χωρητικότητας των 
µπαταριών από τους επίσηµους πίνακες του κατασκευαστή, τόσο σε Ampere όσο 
και σε Watt, µαζί µε όλες τις πιθανές παραδοχές για τον υπολογισµό αυτό. 
4. Θα πρέπει επίσης η προσφορά για τους συσσωρευτές να συνοδεύεται από 
το MSDS (Material Safety Data Sheet) του κατασκευαστή, ή το αντίστοιχο 
Ευρωπαϊκό Instruction for Safe Handling of Lead Acid Batteries. 
5. Θα πρέπει τέλος η προσφορά να συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά 
εγχειρίδια (manuals) του κατασκευαστή όπου θα φαίνονται τουλάχιστον οι 
συνθήκες και παραδοχές λειτουργίας, οι συνθήκες και παραδοχές φόρτισης, όπως 
επίσης και η επίδραση της θερµοκρασίας στη λειτουργία τους (Floating Voltage Vs 
Temperature, Indicative Values of Lifetime in Cycling) και να δίνεται, τέλος, ο 
απαιτούµενος χρόνος για επαναφόρτιση της συστοιχίας (ύστερα από πλήρη 
εκφόρτωση) για ποσοστό 100% της χωρητικότητας. 
 

3.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο κατασκευαστής των συσσωρευτών και ανεµιστήρων πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένος µε ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή 
αντίστοιχο, για τα συγκεκριµένα υλικά,  παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
2. Είναι επιθυµητό, ο προµηθευτής, να είναι πιστοποιηµένος µε ένα σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τα συγκεκριµένα υλικά,  
παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
3. Οι υπό προµήθεια συσσωρευτές θα συµµορφώνονται κατ’ ελάχιστον µε 
τους ακόλουθους κανόνες και πρότυπα που αφορούν γενικές, ηλεκτρολογικές, 
προστασίας, ασφάλειας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις: 
 DIN 43534    Lead storage batteries; maintenance-free, 
sealed, immobilized electrolyte; rated capacities, voltages, main dimensions, 
construction-details, requirements 
 UL 94 HB, UL 94 VO  Standard for Safety of Flammability of 
Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances testing 
 BS EN 60896-2, IEC 60896-2 Stationary lead-acid batteries. General 
requirements and methods of test. Valve regulated types  
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BS 6290:Part 4   Lead-acid stationary cells and batteries. 
Specification for classifying valve regulated types 
 BS 6334 FVO, IEC 707 FVO Flammability of solid non-metallic 
materials when exposed to flame sources. List of test methods 
 Eurobat specification:  High Performance 
 
5. Τα υπό προµήθεια υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
εργοστασιακής καταλληλόλητας / αποδοχής (Factory Acceptance Test – FAT) που 
θα περιλαµβάνει όλες τις δοκιµές και ελέγχους του κατασκευαστή βεβαιώνοντας 
ότι τα υλικά είναι σύµφωνα µε το σύνολο των τεχνικών όρων του αγοραστή. Οι 
δοκιµές αυτές δύναται να πραγµατοποιηθούν και σε πιστοποιηµένο (για αυτούς 
τους ελέγχους) εργαστήριο της ηµεδαπής. 
 
 
4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ 

4.1  Εγγύηση 

1. Οι συσσωρευτές θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον 12 µήνες από την παράδοσή τους (εγκατάσταση). 
2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο προµηθευτής θα αποκαθιστά  κάθε 
βλάβη ή µείωση της απόδοσης που οφείλεται σε ελαττωµατικότητα των προϊόντων 
και όχι σε εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού. 
3. Ο προµηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωµένος, µετά 
από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωµαλίας των υλικών, να συντάσσει και να 
καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγµατογνωµοσύνης µε τα αίτια – παραλείψεις 
που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 
4. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης ο προµηθευτής θα κληθεί από την 
Υπηρεσία να συνυπογράψει τη σύµβαση, το κείµενο της οποίας θα επισυναφθεί 
στη διακήρυξη. 
 
5.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

5.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

5.2.1 Χρόνος Παράδοσης 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το συντοµότερο δυνατόν και 
ειδικότερα για τους συσσωρευτές όχι πέραν των ενενήντα (90) ηµερών από την 
υπογραφή τη σύµβασης. 

5.2.2  Μακροσκοπικός Έλεγχος 

Τα υπό προµήθεια υλικά θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα 
ελέγχεται εάν είναι καινούργια και αµεταχείριστα, για την επιµεληµένη κατασκευή 
και γενικά τη µακροσκοπική συµµόρφωση µε τους όρους αυτής της ΤΠ. 
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5.2.3  Λειτουργικός Έλεγχος 

Τα υπό προµήθεια υλικά θα εγκατασταθούν µε ευθύνη του προµηθευτή στην 
Μονάδα UPS και θα ελεγχθεί η ποιότητα και η απόδοση τους σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου εκπροσώπου του, 
εφόσον δηλώσει ότι επιθυµεί να παραστεί στην παράδοση, την εγκατάσταση και δοκιµή 
των υλικών. Μετά την εγκατάσταση και τον παραπάνω έλεγχο η Επιτροπή 
Παραλαβών θα προβεί στη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής.  

5.3 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα αναφέρεται ο τόπος και ο τρόπος 
παράδοσης των υλικών. 
2. Ο χρόνος παράδοσης. 
3. Τυχόν διαφοροποιήσεις στις εγγυήσεις. 
4. Ο προµηθευτής να τεκµηριώσει τις απαντήσεις, όπου απαιτείται, 
παρέχοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία (πιστοποιητικά, σχέδια, prospectus). 
 
 

5.4 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι απαράβατοι και επιθυµητοί όροι περιγράφονται αναλυτικά στην 
Κατάσταση της παραγράφου 6. Απόκλιση από τους απαράβατους όρους, 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
2. Στην κατάσταση περιλαµβάνονται οι κατωτέρω δύο οµάδες στοιχείων: 
 2.1. Οµάδα Ι (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης). 
 2.2 Οµάδα ΙΙ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης). 
 
3. Οι όροι (κριτήρια) που έχουν περιληφθεί στον παρακάτω πίνακα για τους 
οποίους η περιγραφή προβλέπει ελάχιστη ή µέγιστη τιµή, θεωρούνται επίσης 
απαράβατοι όροι ως προς τις υπόψη τιµές.  
4. Στη στήλη των παραγράφων αναγράφονται όλες οι παράγραφοι. Όσες ∆ΕΝ 
βαθµολογούνται εκ φύσεως ή εξ αντικειµένου αναγράφεται η φράση ‘’∆ΕΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ (∆Β)’’ στην αντίστοιχη στήλη. 
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6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΩΝ (ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ 
ΟΡΟΙ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ   
ΟΡΟΙ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∆Β  

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆Β  

ΟΜΑ∆Α Ι (ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ) 

  

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

1. ΝΑΙ  

3.1.1 Γενικές Ικανότητες   

1.   ∆Β  

2. ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

6. ΝΑΙ  

7. ΝΑΙ  

8. ΝΑΙ  

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΝΑΙ  

2. ΝΑΙ  

3.  ΝΑΙ Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη 

4. ΝΑΙ  

3.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

1. ΝΑΙ  

2.  ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4.  ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

6. ΝΑΙ  

3.3.1 Προστασία ΝΑΙ  

3.3.2 ∆ιάρκεια ζωής 

 

ΝΑΙ Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη 

 3.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΝΑΙ  
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3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

1. ΝΑΙ  

3.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. ΝΑΙ  

2. ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5.  
ΝΑΙ 

Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη  

3.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. ΝΑΙ  

2. Επιθυµητή η κάλυψη  ΝΑΙ 

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

ΟΜΑ∆Α ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗ) 

  

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΚΑΛΥΨΗ   

4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ   

4.2.1 Εγγυήσεις   

1. ΝΑΙ Επιθυµητή η 
υπερκάλυψη άνω 

των 12 µηνών 

2. ΝΑΙ  

3. ΝΑΙ  

4. ΝΑΙ  

5. ΝΑΙ  

6. ∆Β  

5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΝΑΙ  

5.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

  

5.2.1 ΝΑΙ Επιθυµητός ο 
µικρότερος δυνατός 
χρόνος παράδοσης 

5.2.2 ΝΑΙ  

5.2.3 ΝΑΙ  
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5.3 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ∆Β  

5.4 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 

∆Β  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΕΕΣ  

 

eEEEΣ 162075 (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. 

 

 Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης
                              ∆ιοικητής 
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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 : 2η ΜΣΕΠ  
 
Εγγύησή µας υπ’ αρίθµ. ���������.  
για ποσό ΕΥΡΩ χίλια διακόσια πενήντα τέσσερα (€ 1.254,00) 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ χιλίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (€ 1.254,00) για την Εταιρία 
����������������������.., ΑΦΜ : ����������., οδός 
����������.. αριθµός �. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την 
Εταιρία 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 Τρίτη 2 
Αυγούστου 2022 για την προµήθεια 12 κιτ πυκνωτών εισόδου AHF και 136 συσσωρευτών 
ups καθώς και εργασιών αντικατάστασης και παραµετροποίησης αυτών, σύµφωνα µε την 
υπ’ αρίθµ. 01/22 διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό  
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο τον 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 : 2η ΜΣΕΠ 
 
Εγγύηση µας υπ’ αρίθµ. ������������. 
για ποσό ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ (€ 2.508,00) 
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία 
���������.), ΑΦΜ : ��������,  οδός  ��������.. αριθµ. 
�����. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, την σύµβαση 
υπ’ αρίθµ���, που θα καλύπτει την προµήθεια πυκνωτών και συσσωρευτών καθώς και 
εργασιών αντικατάστασης και παραµετροποίησης αυτών, συνολικής αξίας 
����������� (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αρίθµ. 01/22 διακήρυξης της 2ης 
ΜΣΕΠ της ΠΑ και µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 2 
Αυγούστου 2022 και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η 
Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου 
προς το 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της ∆ιακήρυξης ∆.01/22, δηλαδή για ΕΥΡΩ 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ (€ 2.508,00). 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα �����������.. παρέχει την απαιτούµενη 
εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 
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.    
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

Ονοµασία Τράπεζας���������� 

Κατάστηµα��������������. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax) 

                 Ηµεροµηνία έκδοσης  �������� 

Προς : 2η ΜΣΕΠ 

Εγγύηση µας υπ΄ αρίθµ. ������������. 

για ποσό ΕΥΡΩ χιλίων πεντακοσίων εξήντα επτά και πενήντα (€ 1.567,50)  

Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία ����������.), 
ΑΦΜ : ������.,  οδός  ��������.. αριθµ. �����. ως ανάδοχος  
πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει τη 
������. ���������..����.,συνολικής αξίας ��������� 
(εκτελούµενη δυνάµει της υπ΄ αρίθµ. 01/22 διακήρυξης της 2ης ΜΣΕΠ της ΠΑ και µε 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022) και ότι 
σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου προς το 2,5% της 
καθαρής αξίας του συµβατικού αντικειµένου δηλαδή για  ΕΥΡΩ χιλίων πεντακοσίων 
εξήντα επτά και πενήντα (€ 1.567,50) 

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) 

 

 

 
  





 

Σελίδα 85 

   
   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισµού - κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών µέσων  

 

Αποδεικτικά µέσα (2.2.9.2)  
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 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 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.9.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού - Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

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:  
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 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.9.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού - Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

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 
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 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.9.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού - Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

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 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 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.9.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού - Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

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 
εµπιστευτικών πληροφοριών 
 

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 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 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.9.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού - Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

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 
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Αποδεικτικά µέσα (2.2.9.2)  
α/α Λόγος αποκλεισµού - Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 
∆ικαιολογητικό 

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. 

2.2.9.2 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. 

 
 
 
 Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης
                                 ∆ιοικητής 
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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: 
 

1.  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. 

 
2.  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. 

 
3.  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. 
 

4.  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. 
 

5.  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. 
 

6.     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, 
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απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης µορφή αθέµιτη 
επεξεργασία. 
 Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης
                                ∆ιοικητής 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύµβασης (Ενδεικτικό) 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

2
η
 ΜΟΙΡΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 1/22 

Προµήθεια Πυκνωτών και συσσωρευτών καθώς και 
εργασιών αντικατάστασης και παραµετροποίησης αυτών 

στα νέα δεδοµένα 

προς κάλυψη αναγκών Μονάδος 

 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ����� 





 

Σελίδα 94 

 

Επισηµαίνεται ότι το κείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί, θα τροποποιηθεί – 
οριστικοποιηθεί αναλόγως βάσει τυχόν ειδικότερων προβλέψεων της 
κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, της προσφοράς του αναδόχου, 
κλπ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α.   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο:   Γενικοί Όροι 

 

Β.   ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 2ο:   Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις  

Άρθρο 3ο:   Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 

Άρθρο 4ο:   Κήρυξη Προµηθευτή ως Έκπτωτου  

Άρθρο 5ο:   Κυρώσεις Εκπρόθεσµης Φόρτωσης - Παράδοσης 

Άρθρο 6ο:   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

Άρθρο 7ο:   Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 

Άρθρο 8ο:   Εγγυήσεις 

 

Γ.   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 9ο:    Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχή Εγγυήσεων κλπ 

Άρθρο 10ο:  Συσκευασία 

 

∆.    ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Άρθρο 11ο:   Χρόνος Παράδοσης 

Άρθρο 12ο:   Παράδοση – Παραλαβή Ειδών 

Άρθρο 13ο :  Απόρριψη Συµβατικών Υλικών - Αντικατάσταση 

Άρθρο 14o:   Εκπαίδευση 

 

Ε.   ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 





 

Σελίδα 95 

Άρθρο 15o:   Τροποποίηση Όρων Σύµβασης – Καταγγελία/∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης 
της Σύµβασης 

Άρθρο 16o:   Ολοκλήρωση Σύµβασης 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

2η ΜΣΕΠ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΗΛ.:  2531025882 (εσωτ 5044) 

email: 2msep@haf.gr 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.   1 /22 (Αριθµός ΕΣΗ∆ΗΣ: 168534) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 

               Στη Μαρώνεια σήµερα ���� στα Γραφεία της 2ης ΜΣΕΠ/Τµ. Οικονοµικού οι 
υπογεγραµµένοι Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης, ως εκπρόσωπος της Π.Α., σύµφωνα 
µε την υπ’ αρίθµ. Α∆.Φ.831/�..�/Σ�..�/�������/2ης ΜΣΕΠ/Τµ. Οικονοµικού 
υπό στοιχεία Α∆ΑΜ:�����������. και Α∆Α:���������.. απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του υπ’ αριθµ. 02/22 δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών 
θέµατος, και ο �����������. µε Α∆Τ: ������.. ως νόµιµος εκπρόσωπος 
του οικονοµικού φορέα «����������..» µε ΑΦΜ: �������., Πόλη: 
������.., Οδός: �������, Αριθµ.: ����, Τ.Κ.: ���� Τηλ.: 
������ – email: ������. σύµφωνα µε το Αποδεικτικό εκπροσώπησης µε 
αρ.πρωτ.: ����������, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος εκ των 
συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο 
εξής “Ανάδοχος”, την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, όπως περιγράφονται 
λεπτοµερώς στα επόµενα άρθρα. 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρίθµ. 01/22 διακήρυξη (Α∆ΑΜ: 22PROC����.���) και τα λοιπά 
έγγραφα της σύµβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την εν θέµατι σύµβαση 
προµήθειας και παροχής υπηρεσιών. 

2. Την υπ’ αρίθµ. ����.���.. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την 
οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της διαδικασίας (Α∆ΑΜ: 
22AWRD������..����..), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο 
και την ειδική πρόσκληση της 2ης ΜΣΕΠ προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της 
παρούσας, 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 του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης] 

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρίθµ. .............. 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 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 

 

 1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που λαµβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της 
ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών και των υπηρεσιών.  

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 2ο 

Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις 

 

1.   Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά την Προµήθεια 12 κιτ 
πυκνωτών εισόδου AHF (6 κιτ ανά ups) και 136 συσσωρευτών UPS καθώς και της 
παροχής υπηρεσίας αντικατάστασης και παραµετροποίησης αυτών στα νέα δεδοµενα, 
προς κάλυψη αναγκών Μονάδος,  ως εξής: 

2.  

C
P

V
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 
(Τ

Ε
Μ

.)
 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

3
1
4
2
2
0
0
0
-0

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V 136   
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3
1
7
1
1
1
5
0
-9

 ΠΥΚΝΩΤΕΣ (AC CAPAS 
BANK 3*240 MF GALAXY 

SPARE PART) 

12 
ΚΙΤ 
(6 
κιτ 
ανά 
ups) 

  
7
1
3
1
4
1
0
0
-3

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ 
SOFTWARE ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

1   

7
1
3
1
4
1
0
0
-3

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ 
SOFTWARE ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1   

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)  

ΦΠΑ 24% (€)  

Συνολική Αξία µε ΦΠΑ (€)  

 

 2. Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο προβλεπόµενος Φ.Π.Α, που επιβαρύνει 
την Υπηρεσία. 

 3.  Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις ποσοστού 
6,27868%, οι οποίες αναλύονται ακολούθως:  

 α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 7 
του Ν.∆. 3981/59. 

 β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του 
άρθρου 21 του Ν.∆. 398/74. 

 γ. Υπέρ Χαρτόσηµου 0,12%, (6*2%) σύµφωνα µε τις διατάξεις της παράγρ. 
1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου (Π∆ 
28/1931_ΦΕΚ Α’ 239) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 δ. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,024%, (0,12* 20%) σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ε. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (νυν ΕΑ∆ΗΣΥ) 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16 και το άρθρο 44 του Ν.4605/19. 
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 στ. Χαρτόσηµο 0,0021% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00042% 
(0,0021*20%) υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (νυν ΕΑ∆ΗΣΥ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 
της υπ’ αρίθµ. 5143/11-12-2014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.). 

  ζ.  Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - ΑΕΠΠ (νυν 
ΕΑ∆ΗΣΥ) 0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της 
υπ΄ Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. 

  η.  Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ (νυν ΕΑ∆ΗΣΥ) 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ (νυν ΕΑ∆ΗΣΥ) 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της υπ’ Αρίθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 

 4.  Η προµήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων.  

 5.  Ειδικά στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων - παραλαβών και 
αντίστοιχων πληρωµών, οι κρατήσεις υπολογίζονται και παρακρατούνται κατά την 
πληρωµή κάθε παραλαβής. 

 6. Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και 
λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της 
Μονάδας (2η ΜΣΕΠ).   

 7.  Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήµατος (Φ.Ε.) ποσοστού 
4% (Προµήθειες) και 8% (παροχή υπηρεσιών), ο οποίος υπολογίζεται επί της καθαρής 
αξίας αφαιρούµενων των κρατήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως ισχύει. 

 8.  Επίσης, ο προµηθευτής αναλαµβάνει κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση. 

 

 

 

Άρθρο 3ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 

 

 1. Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της συµβατικής αξίας µετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών και την ολοκλήρωση 
των εργασιών  από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ) µε την 
έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
συντρέχει περίπτωση παραλαβής µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή 
άλλων κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. Επίσης, θα πρέπει να έχουν καταλογιστεί οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις στον Προµηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών 
µε παρεκκλίσεις ή καθυστέρησης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή παραβίασης 
λοιπών όρων της Σύµβασης. Τέλος, ο προµηθευτής θα πρέπει να έχει προσκοµίσει όλα 
τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση δικαιολογητικά. 

 2. Ειδικότερα, η εξόφληση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση Τακτικού 
Χρηµατικού Εντάλµατος (ΤΧΕ), µέσω του ∆ηµόσιου Στρατιωτικού Ταµείου Λάρισας 
(∆ΣΤ/ΛΑΡ).  
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 3.  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.  

 4.  Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.1.3 της υπ’ αρίθµ. ∆.01/22 ∆ιακήρυξης δηµόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού. Συγκεκριµένα: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής – ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 
συµβατικού αντικειµένου από την αρµόδια συσταθείσα επιτροπή της 2ης ΜΣΕΠ. 
 
  β. Αποδεικτικό/ Γραµµάτιο εισαγωγής/ χρέωσης του υλικού στην αποθήκη 
του φορέα. 
 
  γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή (επί πιστώσει). 
 
  δ. 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. 
 
  ε.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
 
  στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες ελέγχου 
και πληρωµής. 
 
 5.  Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί 
εφόσον προσκοµιστούν τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση δικαιολογητικά ή/και άλλα 
δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν από τις Υπηρεσίες Ελέγχου.  

 6. Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως της 
σύµβασης.  

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. 

 
 8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 

  α. Για χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

  β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των συµβατικών ειδών µε έκπτωση λόγω των αποκλίσεων 
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

 

Άρθρο 4ο 

Κήρυξη  Προµηθευτή ως Έκπτωτου  
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 1. Ο προµηθευτής, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας, που είναι σύµφωνες µε την 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

 2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  

 3. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλεται, 
µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

 4. Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 
4412/16 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων. 

 5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας 
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 6. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

 7. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη 
σύµβαση επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο περιοχής. 

 

 

 

Άρθρο 5ο 

Κυρώσεις Εκπρόθεσµης Φόρτωσης - Παράδοσης 

 

1. Σε περίπτωση που τα συµβατικά είδη φορτωθούν – παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν και η ολοκλήρωση των εργασιών γίνει µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 
209 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

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

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 
φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, µε απόφαση του αρµόδιου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, δε 
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λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια 
των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, 
ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.  

4. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής 
του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό.  

5.  Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.  

 

Άρθρο 6ο 

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 

1. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση όταν: 

 α. Τα συµβατικά είδη δεν παραδόθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

     β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά  οι παρακάτω: 

  (1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.    

 (2) Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του  
προµηθευτή. 

 (3) Πληµµύρα. 

 (4) Σεισµός. 

 (5) Πόλεµος. 

 (6) ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο  όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή επιδρά στην εκτέλεση  της σύµβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή – 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 

 (7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 

 (8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  

 2. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 204 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 7ο 

Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 

 

 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου 
όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προµηθευτής έχει 
λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
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Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, 
εισπράττονται τα δικαιώµατα του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 

 

Άρθρο 8ο 

Εγγυήσεις  

 

Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύµβασης, την υπ’ αρίθµ. ������������. Εγγυητική Επιστολή 
του/της��������������, ισχύος µέχρι την �����������. ποσού 
ευρώ ������������������.. (€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα 
τοις εκατό (4%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προµήθεια ειδών χωρίς ΦΠΑ, 
η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των 
όρων της παρούσας σύµβασης.  

Επίσης, κατέθεσε ως εγγύηση για την καλή λειτουργία των συµβατικών ειδών της 
παρούσας, την υπ’ αρίθµ. ������������. Εγγυητική Επιστολή 
του/της��������������, ισχύος µέχρι την �����������. ποσού 
ευρώ ������������������.. (€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό δυόµισι 
τοις εκατό (2,5%) επί της αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε 
αίτησή του, αφότου λήξει. 

 

MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 9ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κλπ 

 

1. Η προµήθεια των συµβατικών ειδών που αφορούν στην Προµήθεια 12 κιτ 
πυκνωτών και 136 συσσωρευτών καθώς και των εργασιών αντικατάστασης και 
παραµετροποίησης αυτών στα νέα δεδοµένα,  προς κάλυψη αναγκών Μονάδος θα γίνει 
µε βάση την Τεχνική Περιγραφή ως Παράρτηµα «Α» της παρούσας. 

2. Εργοστάσιο Κατασκευής: ���������. (σύµφωνα µε την τεχνική 
προσφορά του προµηθευτή), Χώρα Προέλευσης: ���������.. (σύµφωνα µε την 
τεχνική προσφορά του προµηθευτή). 

3. Ο Προµηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις, ως και κάθε άλλη υποχρέωση 
που ανέλαβε µε την προσφορά του που υπέβαλε κατά την διενέργεια του υπ’ αρίθµ. 02/22 
∆ιαγωνισµού, ως το Παράρτηµα «Β» της Σύµβασης, και σύµφωνα µε τη δέσµευσή του, 
στο κατατεθέν ΕΕΕΣ, µε την οποία απεδέχθη πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της 
προµήθειας. 

4. Εγγύηση:  

  α.  Ο προµηθευτής θα παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του 
εξοπλισµού της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από 
την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

  β. Η εν λόγω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωµα ή προβληµατική 
λειτουργία που οφείλεται σε ατέλειες της κατασκευής και σε ελαττωµατικό εξάρτηµα ή 
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παρελκόµενο. Κατά τη διάρκειά της θα παρέχονται δωρεάν τόσο τα ανταλλακτικά που 
θα απαιτηθούν όσο και οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του εξοπλισµού. 
Σε περίπτωση µη δυνατότητας επισκευής, η ΠΑ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
αντικατάσταση του εξοπλισµού µε αντίστοιχο κατάλληλο.  

  

Άρθρο 10ο  

Συσκευασία 

 

 1. Σε κατάλληλη εµφανή θέση των συσσωρευτών και των κιτ πυκνωτών, θα 
υπάρχουν πινακίδες οι οποίες θα αναγράφουν, µε ανεξίτηλο τρόπο ή εγχάρακτα, τα 
εξής: 

α. Το εµπορικό σήµα ή την επωνυµία του κατασκευαστή. 

 β. Το µοντέλο του υλικού. Τα µοντέλα θα ορίζονται µε εµπορικό όνοµα 
ή κωδικό αριθµό [Part No (P/N)], ο οποίος θα επιτρέπει στον χρήστη να προσδιορίσει 
µε σαφήνεια το προϊόν µεταξύ άλλων προϊόντων του ίδιου κατασκευαστή.  

 γ. Τον αριθµό σειράς (Serial Number) του υλικού. 

 δ. Τον µήνα και το έτος κατασκευής. 

 ε. Τη σήµανση CE, σε εµφανές σηµείο, µε ανεξίτηλο τρόπο, σύµφωνα 
µε την οδηγία της παραγράφου 3.1.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήµατος Α 
της παρούσας. 

 στ. Η ηµεροµηνία κατασκευής. 

 ζ.  Τυχόν άλλες ενδείξεις που κρίνονται απαραίτητες από τον 
κατασκευαστή. 

       

 2. Έκαστος πυκνωτής και συσσωρευτής θα είναι καινούργιος και 
κατασκευασµένος τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες. 

  

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Άρθρο 11ο 

Χρόνος Παράδοσης 

 

 Η παράδοση του συνόλου των κιτ πυκνωτών και συσσωρευτών καθώς και η 
ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος 
τριών (3) µηνών, αρχής γενοµένης από την εποµένη της υπογραφής της παρούσας 
σύµβασης, ήτοι έως την �����.. . Εφόσον είναι εφικτό, είναι δυνατή η τµηµατική 
παράδοση των υλικών στην 2η ΜΣΕΠ. 
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Άρθρο 12ο 

Παράδοση – Παραλαβή Ειδών 

 

1. Τόπος Παράδοσης: 2η ΜΣΕΠ (κορυφή όρους Ίσµαρος).  

2. Τα κιτ πυκνωτών και οι συσσωρευτές θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικοί 
και έτοιµοι να χρησιµοποιηθούν ( µετά την παραµετροποίηση τους στα νέα δεδοµένα) για 
τη λειτουργία του RADAR, σύµφωνα µε το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο που διαθέτει η 
Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ). 

 3. Η παραλαβή των υλικών και εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια 
Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα και τους όρους της παρούσας σύµβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

  α. Ο οικονοµικός φορέας, πριν από την παράδοση του συµβατικού 
αντικειµένου, έρχεται σε συνεννόηση µε τον πρόεδρο της ΕΠΠ για την έγκαιρη από αυτόν 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος ή η θέση που 
θα τοποθετηθούν και να καθορισθεί η ηµεροµηνία παραλαβής. 

  β. Όµοια, ο οικονοµικός φορέας εξασφαλίζει από την Υπηρεσία Ασφαλείας 
της 2ης ΜΣΕΠ άδεια εισόδου του προσωπικού του. 

 4.  Κατά την παράδοση των υλικών η επιτροπή παραλαβής θα πραγµατοποιήσει: 

 α.  Μακροσκοπικό έλεγχο του εξοπλισµού, όπου θα ελεγχθεί για 
ελαττώµατα, αλλοιώσεις, χτυπήµατα, φθορές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε 
ανωµαλία, που διαπιστώνεται από τον οπτικό έλεγχο.  

 β.  Έλεγχο λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισµού. 

 5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών και εργασιών 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16 για την προµήθεια 
υλικών. Ειδικότερα, πραγµατοποιείται από την αρµόδια Επιτροπή στον τόπο παράδοσης 
µε την σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, παρουσία 
του προµηθευτή ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυµεί να 
παραστεί στην παράδοση, µετά από ειδοποίηση που του απευθύνει ο Πρόεδρος της 
οικείας Επιτροπής. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 
συντάσσεται από την Επιτροπή και προσυπογράφεται από τα µέλη της και τον ανάδοχο ή 
το νόµιµο εκπρόσωπό του και αντίγραφο κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προµηθευτή. 

 6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των συµβατικών ειδών, η 
Επιτροπή µπορεί: 

  α. Να παραλάβει οριστικά τα συµβατικά είδη. 

  β.  Να παραλάβει τα συµβατικά είδη µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

  γ. Να απορρίψει τα συµβατικά είδη.   

 7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα συµβατικά είδη και να 
ολοκληρώσει τις εργασίες εντός των προθεσµιών και µε τον τρόπο που ορίζεται στην 
Σύµβαση. 

 8. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και ολοκλήρωσης εργασιών, είναι δυνατόν 
να παραταθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, κατά 
µέγιστο χρονικό διάστηµα ίσο µε τον προβλεπόµενο χρόνο παράδοσης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 104 του Ν. 4782/21. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού 
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διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. Εάν λήξει ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης (υλικών και εργασιών), χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό ή να ολοκληρωθεί η εργασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Στην 
περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

 9. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή και την 
Επιτροπή για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συµβατικά είδη, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 10. Σε περίπτωση που η Σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, ή και 
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που 
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στην 
αναθέτουσα αρχή, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία της 
πραγµατικής προσκόµισης του συµβατικού είδους. Σε περίπτωση που η Σύµβαση  
προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους  που διενεργούνται 
από όργανα που δεν ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή, ο συµβατικός χρόνος  παραλαβής  
αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται  
σε αυτήν το χρονικό  διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την 
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην αρµόδια Επιτροπή. 

 

Άρθρο 13ο 

Απόρριψη Συµβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής  
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση  του αρµόδιου  Υπουργού ή του αρµόδιου για τη 
διοίκηση  του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 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. 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 προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω 
εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής 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. 

 2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την  προσκόµιση  
ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση  
αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής  
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον 
πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση  του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη 
διοίκηση φορέα οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας.  Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η 
παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν  παρέλαβε την απορριφθείσα 
ποσότητα, η Μονάδα µπορεί  να προβεί  στην καταστροφή  ή εκποίηση  της ποσότητας  
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 3. Με απόφαση   του αρµόδιου για τη διοίκηση  του φορέα οργάνου, ύστερα  από 
γνωµοδότηση  του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί  η επιστροφή στον προµηθευτή 
των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο 
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προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία 
της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 4.  Για περιπτώσεις παραποµπής σε δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 14ο 

Εκπαίδευση 

 

 1.  Ο προµηθευτής θα παράσχει δωρεάν εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα σε 
προσωπικό της 2ης ΜΣΕΠ. 

 2. Ο προµηθευτής, µετά το πέρας της ανωτέρω εκπαίδευσης, θα παρέχει 
βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε όλους τους εκπαιδευόµενους, στις οποίες θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα έργα στα οποία εκπαιδεύτηκαν. 

 

 

 

 

MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 15ο 

Τροποποίηση Όρων Σύµβασης  – Καταγγελία/ ∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης 
της Σύµβασης 

 

 1. Τροποποίηση της σύµβασης, κατά τη διάρκειά της, επιτρέπεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύµβασης γίνεται 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

 2. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας/ µονοµερούς 
λύσης της σύµβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
133 του Ν.4412/16. 

 3.  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.  

 

Άρθρο 16ο 

Ολοκλήρωση Σύµβασης 

 

 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
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  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 και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης και παραµετροποίησης. 

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

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

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Για θέµατα που δεν 
ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι 
της, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον 
Ν.4782/21 - , οι όροι της διακήρυξης και της κατακύρωσης του υπόψη διαγωνισµού και 
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 2. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

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

 4.  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. 

 5. Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους, ως κατωτέρω: 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

                      Ο                                                                 Ο 

             ∆ιοικητής     ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας 

«Β»   Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 

«Γ»     Ρήτρα Ακεραιότητας 

 

 

 

 Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης
                               ∆ιοικητής 

 

   
 





 

Σελίδα 110 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 
∆ηλώνω/ούµε ότι δεσµευόµαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 

κατακύρωσης της σύµβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαµε αθέµιτα, παράνοµα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουµε να ενεργώ/ούµε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά 
το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταµε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που 
περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη µου/µας µέσω των εγγράφων της σύµβασης και 
στο πλαίσιο της συµµετοχής µου/µας στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης και των 
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συµµετείχα/µε και έχουν δηµοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγµατοποίησα/ήσαµε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισµού µέσω 
χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατοµικώς είτε σε συνεργασία µε τρίτους, κατά τα 
οριζόµενα στο δίκαιο του ανταγωνισµού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαµε ούτε θα διενεργήσω/ήσουµε πριν, κατά τη 
διάρκεια ή και µετά τη λήξη της σύµβασης παράνοµες πληρωµές για διευκολύνσεις, 
εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύµβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραµε ούτε θα προσφέρω/ουµε πριν, κατά τη διάρκεια ή 
και µετά τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή 
αντάλλαγµα σε υπαλλήλους ή µέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, 
καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή 
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού ή συνεργάτες αυτών ούτε 
χρησιµοποίησα/χρησιµοποιήσαµε ή θα χρησιµοποιήσω/χρησιµοποιήσουµε τρίτα 
πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηµατικά ποσά στα προαναφερόµενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουµε  να επηρεάσω/ουµε µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουµε παραπλανητικές 
πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη 
λήξη της, 

6) δεν έχω/ουµε προβεί ούτε θα προβώ/ούµε, άµεσα (ο ίδιος) ή έµµεσα (µέσω 
τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουµε 
εµπλακεί και δεν θα εµπλακώ-ουµε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιµη ή απατηλή 
συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] 
οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εµπλεκοµένου σε 
οποιαδήποτε διαδικασία σχετική µε την εκτέλεση της σύµβασης (όπως ενδεικτικά στις 
διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, 
τον εξαναγκασµό αυτού σε ή/και την αθέµιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής 
συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαµψη νοµίµων ή συµβατικών υποχρεώσεων 
που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώµης ή 
απόφασης παραλαβής (µέρους ή όλου) του συµβατικού αντικείµενου ή/και καταβολής 
(µέρους ή όλου) του συµβατικού τιµήµατος, 

7) ότι θα απέχω/ουµε από οποιαδήποτε εν γένει συµπεριφορά που συνιστά 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και θα µπορούσε να θέσει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά µου-µας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουµε στην αναθέτουσα αρχή, αµελλητί µε την περιέλευση σε 
γνώση µου/µας, 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 µου-µας, 
υπαλλήλων ή συνεργατών µου-µας που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της 
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σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένων και των υπεργολάβων µου) µε µέλη 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, συµπεριλαµβανοµένων των µελών των 
αποφαινόµενων ή/και γνωµοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των µελών των οργάνων 
διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία 
µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθµού των παραπάνω 
προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συµφερόντων 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος �����..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας 
και ευθύνοµαι/ευθυνόµαστε  για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  
που περιλαµβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ��. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατοµικής επιχείρησης) ή το νοµικό 
πρόσωπο...........µε την επωνυµία ����.και µε το διακριτικό τίτλο «..........................», 
που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ∆ΟΥ: ................., Τ.Κ. 
...................., νοµίµως εκπροσωπούµενο (µόνο για νοµικά πρόσωπα) από τον 
.........................................  

 
 
 
 
 
 Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης
                                        ∆οιηκητής 
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26

 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. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – 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 ασφάλισης26.  

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 
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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.  

 

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 
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24 του ν. 4412/2016 JJ.[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]  

 

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 
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 Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης 

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. 

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ27 

 

∆εν έχουν επέλθει στο πρόσωπό µου/µας οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του 

άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.  

 

 

 

 Επγος (ΕΑ) Γεώργιος Καραγιάννης 
                                          ∆ιοικητής 
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