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ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                 Υποδιεύθυνση Προμηθειών ΕΑΣ 
                                                                                     Τηλέφωνο : 210 9799353 
                                                                                      Fax : 210 9718932 
                                                                              Υμηττός, 17/11/2017 
    
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΒΕΕ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Λ. Ηλιουπόλεως 111, ΤΚ 17236 Υμηττός 
Τηλέφωνο: 210 9799353 
Φαξ: 210 9718932 
e-mail:alimperopoulou@eas.gr  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

http://simap.europa.eu/enotices 
www.eas.gr 
https://diavgeia.gov.gr 

ΤΥΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης 
Κύρια Δραστηριότητα: Άμυνα  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 35813000-6 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 72.000 τεμάχια (14.400 τεμ. / έτος) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  € 9.072.000,00 (€ 1.814.400 / έτος) 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΧΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5 έτη  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 111, 17236 Υμηττός 
(Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος 
όροφος) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

«ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 
06  Δεκεμβρίου 2017 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ 
ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
υποβάλλει προσφορά ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους.  

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 111, 17236 Υμηττός 
(Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος 
όροφος) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

17  Noεμβρίου 2017 

 

http://simap.europa.eu/enotices
http://www.eas.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 32/ΚΔ/2017 
ΣΧΕΤ:   α.   N.3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»  
              β.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

 1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο Δημόσιο, 
 Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών, 
συνολικού προϋπολογισμού εννιά εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ  (€ 
9.072.000,00). 
Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για 
τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ». 

2.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),με 
καταληκτική ημερομηνία την 06 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

3. Προσφορές που τυχόν κατατεθούν μετά την παρέλευση της παραπάνω 
προθεσμίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 06 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ. από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού.  

5.  Περίληψη της διακήρυξης του Διαγωνισμού αναρτάται στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο διαδικτυακό ιστότοπο του Προγράμματος 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης 
καθώς και περίληψη αυτής αναρτώνται στην επίσημη  ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» 
(www.eas.gr) 

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της διακήρυξης του 
Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 111, 172 36 - Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση 
Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799353, fax 210 
9718932,) κατά τις ώρες  8:00 πμ. – 15:00 μμ., καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της 
«ΕΑΣ» (www.eas.gr). 

7. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο 
της διακήρυξης του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της 
Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ», με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, e-mail,). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν 
τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ».  

8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές  απαντήσεις εκ μέρους της «ΕΑΣ». 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΑΣ 
2. ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα, τηλ.: 2103387104, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
3.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
4.  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
5.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
6.  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
7.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

mailto:keeuhcci@uhc.gr
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8.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
9.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
10. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
12. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  
13. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΧΑΪΑΣ  (ΠΑΤΡΑ) 
14. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  
15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
16. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΟΖΑΝΗΣ 
17. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΛΑΡΙΣΑΣ  
18. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
19. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΞΑΝΘΗΣ 
20. ΣΕΚΠΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 32/ΚΔ/2017 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού  
Η προμήθεια των υλικών της παρούσας διακήρυξης θα διενεργηθεί με ανοικτή διαδικασία 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
μόνο βάσει τιμής.  

Άρθρο 2 
Προσδιορισμός των Υλικών  
 
Τα προς προμήθεια αντιβαλλιστικά κράνη ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις 
απαιτήσεις αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Ζ, στοιχείο 
αναπόσπαστο της παρούσας διακήρυξης.  

Άρθρο 3 
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού  
 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/12/2017 και ώρα 11:00 
π.μ. 
 
Άρθρο 4 
Δημοσιότητα 
 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στις 16/11/2017 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.eas.gr   
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο την 18/11/2017 
 
Άρθρο 5 
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.  
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eas.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Άρθρο 6 
Παροχή Διευκρινίσεων 
 
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 ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 
 
Άρθρο 7 
Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 8 
Εγγυήσεις 

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το 
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας για το πρώτο έτος, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 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 επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης. 

 2. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. Το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σύμφωνη με το 
συνημμένο στην παρούσα, Παράρτημα Ε. 
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» μετά την ολοκλήρωση 
της Σύμβασης και την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. 
 
3. Σε περίπτωση προκαταβολής ο «Ανάδοχος» υποβάλλει ισόποση εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής.   

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
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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 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 
Άρθρο 9 
Δικαιούμενοι  Συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 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 ΣΔΣ, 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  
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. 
 
 Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό δύναται να γίνει απευθείας ή με νόμιμο 
εκπρόσωπό τους ή μέσω εμπορικών αντιπροσώπων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Η ένωση ή προσωρινή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν 
κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση και εφ’ όσον  η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση αυτής. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς 
από ένωση οικονομικών φορέων, κατατίθεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται από 
τους οικονομικούς φορείς, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη και  όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 441/2016. 

Άρθρο 10 
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: 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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2. 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 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. 

Δεν 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.  

3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την προηγούμενη παράγραφο, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 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 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 εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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  

5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

6. Ο προσφέρων 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  

7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και  4 του παρόντος άρθρου μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. 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. 

8. 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. 
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9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Άρθρο 11 
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

Άρθρο 12 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να  παρέχουν τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων τριών ετών 

ή  

δηλώνουν  ότι  έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία έτη ύψους 
1.000.000 ευρώ τουλάχιστον 

Άρθρο 13 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

απαιτείται: 

α) να έχουν συναφές αντικείμενο εργασιών, το οποίο θα αποδεικνύεται είτε από το 
καταστατικό σύστασης είτε από πιστοποιητικά.  

β) να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής καθώς και 
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.   
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γ) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα  

δηλώνουν: 

α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας πενταετίας. 

β)  το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας  που διαθέτουν , 

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση 
της ποιότητας, καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας  

δ)  τις  εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας που διαθέτουν  

ε)  τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης που διαθέτουν  

στ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

ζ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών 
τους κατά τα τελευταία τρία έτη  

τα οποία θεωρούνται ως απαραίτητα στοιχεία για την τεχνική αξιολόγηση και αποδοχή της 
προσφοράς. 

Άρθρο 14 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 

α) ISO 9001 εν ισχύ   

Άρθρο 15 
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) 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 αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
Άρθρο 16 
Περιεχόμενο Προσφορών 
 
1. Οι προσφορές να συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
να κατατεθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 
καθορίζονται σε αυτή. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:  

Α. Το φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει  όλα 
τα απαιτούμενα, δηλαδή:  

(α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας  (ΕΕΕΠ) κατάλληλα συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.  

(β)  Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

(γ) Όποιο άλλο πληροφοριακό στοιχείο απαιτείται σύμφωνα με τους γενικούς και 
ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας για κάθε οικονομικό φορέα και την εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στο ποσοστό που του αναλογεί.  

Β. Το φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την  τεχνική 
προσφορά του συμμετέχοντα με όλα τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ζ καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται κι από δείγμα του προσφερόμενου 
κράνους. 

Γ. Το φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»: 

     (α)  Περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα  

     (β)  Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ και ανά μονάδα μέτρησης, όπως 
καθορίζεται στο υπόδειγμα, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Με την οικονομική 
προσφορά πρέπει επίσης να υποβληθεί πλήρης ανάλυση κόστους ανά φάση 
παραγωγής των κρανών (κόστος υλικών, κόστος επεξεργασίας και πιθανά ΑΩ) 

 
2. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος καθώς και οι εσωτερικοί φάκελοι πρέπει να φέρουν 
την ένδειξη: 
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«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/ΚΔ/2017 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :06/12/2017 ώρα 11:00 π.μ. 
 

 

3. Όλοι οι φάκελοι αναγράφουν τα «στοιχεία του υποψήφιου» όπως επωνυμία, πλήρη 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
υποψήφιου Ανάδοχου. Σε περίπτωση Ένωσης  πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυμία, διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.  
4. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
5. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς.  

6. Η Αναθέτουσα αρχή, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

7.  Η Αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών δύναται να προβεί σε απόρριψη προσφοράς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 17 
Αποδεικτικά μέσα  
 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης . 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παρούσας. 
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 των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά1: 
α) για την παράγραφο 1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 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, 
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση 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 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
γ) για την παράγραφο 5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 
                                                 
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις 
της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς 
και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που 
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και 
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν 
τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, 
ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην 
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3414/2005» και 
δ) για την παράγραφο 9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 10 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού. 
  



-17- 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 11 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς και δήλωση μέσου 
κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών ετών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο 
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 12 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο με συμβάσεις παραγωγής και παράδοσης κρανών, που έχουν 
υλοποιήσει τα τελευταία πέντε χρόνια, αναφέροντας και το ύψος κάθε μίας από αυτές 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
πιστοποιητικό κατά ISO 9001 σε ισχύ.  
 
 Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 14 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 18 
Κατάθεση Προσφορών 
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),με 
καταληκτική ημερομηνία την 06 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  την 06 Δεκεμβρίου 2017 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ. από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

3. Η «ΕΑΣ» μπορεί να ζητήσει την αναβολή, την επανάληψη ή και τη ματαίωση του 
διαγωνισμού, χωρίς η ενέργειά της αυτή να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των 
μετασχόντων στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 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. 

Άρθρο 19 
Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω  
 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 
 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές  
 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
Άρθρο 20 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται στις εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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 Άρθρο 21 
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών – Ανάδειξη Αναδόχου – Υποβολή 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημοσία κατά την παραπάνω ημέρα 
και ώρα από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της «ΕΑΣ» 
παρουσία των παρευρισκόμενων διαγωνιζομένων που υπέβαλαν προσφορά ή νομίμων ή 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, με την παρακάτω διαδικασία: 

2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την 
παραπάνω επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά 
φύλλο. Συγχρόνως με την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορά σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και 
σφραγίζει. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
και σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σ' ένα νέο φάκελο, ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από 
αυτήν. 

4. Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών και δικαιολογητικών. Η επιτροπή έχει δικαίωμα εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο 
να ζητήσει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις  του προσφέροντα για να διαπιστώσει την 
τεχνική και παραγωγική του επάρκεια για την παραγωγή των κρανών. Με την 
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, αποστέλλει στο αρμόδιο όργανο της «ΕΑΣ» το 
πρακτικό της προς έγκριση και στη συνέχεια γνωστοποιεί επιμελώς στους προσφέροντες 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
και την παράγραφο 376 του Ν.4412/2016. 

6. Στη συνέχεια  και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου των ενστάσεων ή την 
εξέταση τυχόν ενστάσεων, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Οι οικονομικές προσφορές εκείνων των 
προσφερόντων που οι τεχνικές τους προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

7. Ακολουθεί αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία 
οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται με βάση τους όρους της διακήρυξης και το κριτήριο 
κατακύρωσης. Η επιτροπή συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό και αφού διατυπώσει τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης, εισηγείται την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. Το πρακτικό υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο της «ΕΑΣ»  προς 
έγκριση και λήψη της προβλεπόμενης απόφασης.  

8.  Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου, μετά την επικύρωση τους, κοινοποιούνται με 
επιμέλεια στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 και την παράγραφο 376 του Ν.4412/2016. 

9. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου των ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης σε αυτόν να υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, όπως καθορίζονται 
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη ύπαρξη λόγω ν 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
περιγράφονται  στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσης.  
 
10. Τα δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα  ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης.  
 
11. Κατά την πρόσκληση για υποβολή και τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  
 
12. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την επιτροπή διενέργειας και τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης. 
 
13. Όσοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
      
Άρθρο 22 
Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης 
Μετά την κατακυρωτική απόφαση, η «ΕΑΣ» ειδοποιεί τον μειοδότη, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να έλθει στα Γραφεία της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη στιγμή που θα 
ειδοποιηθεί και να υπογράψει σύμβαση. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει βασικά τους όρους 
που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την υπογραφή της σύμβασης κανένα 
άλλο κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο προγενέστερο θα ισχύει ή θα δύναται να ληφθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο υπόψη κατά την ερμηνεία των όρων της σύμβασης. Πριν την 
υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης  (Υπόδειγμα εγγυητικής στο συνημμένο Παράρτημα Ε) 

Άρθρο 23 
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
1.  Ο «Ανάδοχος» που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, καταπίπτει υπέρ της «ΕΑΣ» η εγγυητική συμμετοχής του, με απόφαση της 
Διοικήσεως της «ΕΑΣ», ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο «Ανάδοχος» κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά στο συμβατικό 
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  
 
3. Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος»  δεν παραδώσει όλη την ποσότητα, ή μέρος, των 
υλικών που ανέλαβε να παραλάβει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από τη 
σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασης  ή σε περίπτωση αθέτησης 
οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος  με απόφαση της Διοικήσεως 
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της «ΕΑΣ», ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, κατά το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 
4.  Στον «Ανάδοχο» που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, με απόφαση της 
Διοικήσεως της «ΕΑΣ», ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Διαγωνισμού και 
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών, η οποία καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολικώς ή μερικώς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση. 
       β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του «Πλειοδότη» από το σύνολο των 
προμηθειών της «ΕΑΣ». Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση επιβάλλεται μόνο με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση και εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων. 
 
5. Ο «Ανάδοχος» δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

α.  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε το έργο με ευθύνη της 
«ΕΑΣ». 

β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

6. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, που 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 

 β. Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος 
στο διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της μεγαλύτερης διαφοράς τιμής 
της προμήθειας του είδους και κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του 
Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από όσα του οφείλει το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις 
διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού. Στην περίπτωση αυτή, 
ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση 
του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών.  

γ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον 
δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

7. Η μη παράσταση του προμηθευτή κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου γνωμοδοτικού 
οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και της επ’ αυτού 
γνωμοδότησης.  

8. Εάν η προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την 
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τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό.  

9. Η μη επιβολή άμεσα από την «ΕΑΣ» των κυρώσεων του παρόντος δεν συνεπάγεται σε 
καμία περίπτωση παραίτηση της «ΕΑΣ» από τα δικαιώματά της.  
 
 
Άρθρο 24 
Χρόνος – Τόπος Παράδοσης Υλικών   
 
1. Ο «Ανάδοχος υποχρεούται να  παραδίδει τα κατακυρωμένα σε αυτόν κράνη εντός των 
παρακάτω προθεσμιών.  
 
2. Η παράδοση των αντιβαλλιστικών κρανών  προσδιορίζεται σε 14.400 τεμάχια ανά έτος 
και θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.  
 
3.  Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της «ΕΑΣ».  
 
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της  αναθέτουσας αρχής, να 
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν ο συμ− βατικός 
χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με 
απόφαση της  αναθέτουσας αρχής να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή 
παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό.  
 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες.  
 
6. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα της 
παρούσας. 
 
7. Αν υπάρξει περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 
μετατεθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις.  
 
Άρθρο 25 
Παραλαβή υλικών 
 
1. Ο ανάδοχος/κατασκευαστής έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στα ΕΑΣ το χρόνο και 
τον τόπο παραγωγής των πλακών, τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν την  έναρξη 
της παραγωγής.      
Η «ΕΑΣ» θα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τις εργασίες κατασκευής των κρανών κατά 
τη διάρκεια αυτής στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής είναι 
υποχρεωμένος να επιτρέπει σε εκπροσώπους της «ΕΑΣ», καθώς και σε εκπροσώπους 
του πελάτη των ΕΑΣ, να επισκεφθούν απρόσκλητα και όποτε κρίνουν σκόπιμο τις 
εγκαταστάσεις του όπου διεξάγεται εργασία που έχει σχέση με τα υπό προμήθεια υλικά, 
προκειμένου να διαπιστώσουν τον τρόπο κατασκευής και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Οι 
εκπρόσωποι της «ΕΑΣ» και του πελάτη της «ΕΑΣ» θα μπορούν εάν κρίνουν σκόπιμο να 
λαμβάνουν δείγματα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την εξέτασή τους ώστε 
να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. Επίσης ο κατασκευαστής είναι 
υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων της «ΕΑΣ» με δαπάνη του, χώρο 
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και εγκαταστάσεις γραφείου, που θα ζητηθούν ή άλλα απαιτούμενα μέσα για τη διενέργεια 
των δοκιμών και των ελέγχων, κατά την κρίση των εκπροσώπων της «ΕΑΣ» και του 
πελάτη τους και να δίνει σε αυτούς κάθε πληροφορία που του ζητείται. 
 
2. Ο ποσοτικός έλεγχος και η αρχική παραλαβή των υλικών  θα γίνεται  στον τόπο που 
αμοιβαία θα συμφωνηθεί. 
 
3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου και την παραλαβή, θα παρίσταται ο ανάδοχος, είτε ο 
ίδιος, είτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, για την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου. 
 
4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκονται κατά τη 
διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, η «ΕΑΣ» έχει το δικαίωμα να προβεί στην 
αποσυσκευασία  και τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. 
 
5. Τα υλικά (κράνη) κατά την παράδοσή τους από τον ανάδοχο θα πρέπει να 
συνοδεύονται από τα  έγγραφα και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 
Ζ της παρούσας. 
  
6. Η ποιοτική και οριστική παραλαβή ετοίμων προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από 
επιτροπή παραλαβής, με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποιοτικής αποδοχής 
των υλικών (CoC) και του πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής) παραλαβής, κατόπιν 
επιτυχούς εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων ελέγχων παραλαβής στους οποίους   
περιλαμβάνονται: 
 
Α) Τελικοί έλεγχοι ποιότητας: 
 
α) Μακροσκοπικός έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής, όπου ελέγχεται η ποιότητα 
εργασίας, η συμφωνία με τα σχέδια και η ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων, καθώς και όλες οι 
σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ζ της παρούσας.  
Με βάση τον έλεγχο αυτό η μερίδα γίνεται αποδεκτή μακροσκοπικά μόνο εάν δε 
διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις καθώς και ελαττώματα ή κατασκευαστικές 
ατέλειες, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς 
όρους και τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα Ζ της παρούσας. 
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ήσσονος σημασίας ελαττώματα και κατασκευαστικές 
κακοτεχνίες που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον κατασκευαστή η μερίδα μπορεί 
κατά την κρίση και με βάση τα κριτήρια της επιτροπής να γίνει αποδεκτή μακροσκοπικά, 
εφόσον με μέριμνα του αναδόχου/κατασκευαστή αρθούν οι ατέλειες αυτές, και γίνει 
επανέλεγχος, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.  
Σε περίπτωση που λόγω ελαττωμάτων κριθεί από την επιτροπή αποδεκτή η μερίδα με 
έκπτωση τιμής σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήριά της (έως 5%), η έκπτωση αυτή θα  
μεταφερθεί από την «ΕΑΣ» σε αντίστοιχο ποσοστό στον ανάδοχο . 
Η επιτροπή και τα ΕΑΣ έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν μακροσκοπικό έλεγχο σε  
αυξημένο δείγμα του παραπάνω αναφερόμενου εάν το κρίνουν σκόπιμο. 
  
β) Εργαστηριακός - Βαλλιστικός έλεγχος από το Εργαστήριο Βλητικών Δοκιμών της 
«ΕΑΣ» ή από άλλο ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εργαστήριο.  
Στον έλεγχο αυτό θα μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ΕΑΣ και του πελάτη των 
ΕΑΣ. 
Τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι (β και γ) θα είναι ελληνικά ή 
του εξωτερικού, ιδιωτικά ή κρατικά, της επιλογής της επιτροπής παραλαβής ή θα 
προταθούν από τον ανάδοχο, παρέχοντας αποδεικτικό αναγνώρισης  αυτών και θα 
εγκριθούν από την επιτροπή παραλαβής του πελάτη των ΕΑΣ. 
Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα των όλων αυτών των εργαστηριακών και βλητικών δοκιμών 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Β) Έλεγχο των συνοδευτικών  έγγραφων  
 
 
Γ) Έλεγχο της Βεβαίωσης κωδικοποίησης των υλικών (αντιβαλλιστικών κρανών)  
κατά ΝΑΤΟ. 
 
Δ) Ποσοτικό έλεγχο και έλεγχο της συσκευασίας. 
 
 
Άρθρο 26 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
 
1.   Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, από τον εκπρόσωπο του πελάτη των ΕΑΣ ή από τα ΕΑΣ με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση της υπηρεσίας προμηθειών, της υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου και του 
αιτούντος το υλικό, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 
30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος δύναται να κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται 
προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των απορριφθέντων 
υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση 
τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. 
Εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία υλικά για τα οποία εκδίδονται για τη διακίνησή 
τους άδειες εισαγωγής - εξαγωγής και σε κάθε άλλη περίπτωση που το αρμόδιο όργανο 
αποφασίσει διαφορετικά. 
Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν τη παραλαβή των υλικών για τα 
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της 
προθεσμίας  για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και 
στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν 
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται 
κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και  αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.    
Στην περίπτωση  αυτή  ο  ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την  ποσότητα που 
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν 
από την εκπνοή της, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 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, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή 
ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

 
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να εγκριθεί η  επιστροφή  στον  ανάδοχο  
των  υλικών  που  απορρίφθηκαν  πριν από  την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση 
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ο ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση   που   να   καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα   αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 
 
Άρθρο 27 
Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παραλαβή Υλικών  
 
1. Εάν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση, και μετά τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες επιβάλλεται και 
πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του υλικού ως εξής: 
 α. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως 0,67% δηλαδή 0,10% για 
την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες.  
β. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 1,56% δηλαδή 
0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες.  
γ. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 2,65% δηλαδή 
1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες.  
δ. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% έως 4,85% δηλαδή 
3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες.  
ε. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για 
κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές ημέρες.  
 
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. 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.  
 
3. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης – παράδοσης 
ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο 
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 
 
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερημερίας επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή 
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
 
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής γίνεται 
με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων 
ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  
 
6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικώς σε όλα 
τα μέλη της τα οποία ενέχονται ως προς τον φορέα εις ολόκληρον για την καταβολή του 
ποσού.  
 
7. Αν τα υλικά παραληφθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι της λήξης  
του χρόνου παράτασης που του χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραλήφθηκε εκπρόθεσμα.  
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Άρθρο 28 
Ανώτερη Βία 
1. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να γνωστοποιεί στην «ΕΑΣ» εγγράφως και εντός 10 
ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, κάθε περίπτωση ανώτερης βίας η οποία 
προσδιορίζεται από το άρθρο 381 ΑΚ σαν γεγονός απρόβλεπτο και μη δυνάμενο να 
αποτραπεί δια άκρας επιμελείας και συνεπείας και να προσκομίσει τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

2. Λόγους ανωτέρας βίας μπορεί να επικαλείται και η «ΕΑΣ».  

3. Λόγοι ανώτερης βίας θεωρούνται περιοριστικά γεγονότα που επιφέρουν αδυναμία 
εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του «Αναδόχου» μέσα στους συμβατικούς χρόνους και 
που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητά του.  

4. Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται περιοριστικά: 

(α) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του «Αναδόχου». 
(β) Πόλεμος. 
(γ) Πυρκαγιά στην εγκατάσταση του «Αναδόχου» που να προκλήθηκε όχι από δική του 
ευθύνη. 
(δ) Πλημμύρα που έχει επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης του 
«Αναδόχου». 
(ε) Σεισμός, συνέπεια του οποίου προκαλείται διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης του 
«Αναδόχου». 
(στ) Αποκλεισμός Διεθνών και Εθνικών Μεταφορών. 

5. Μέσα σε 15 ημέρες από την επέλευση του περιστατικού, που  συνιστά ανώτερη βία, ο 
«Ανάδοχος» υποχρεούται να υποβάλλει στην «ΕΑΣ» όλα τα απαιτούμενα έγγραφα των 
αρμόδιων Αρχών  για τη δικαιολόγηση της παράτασης εκτέλεσης του έργου, οπότε 
συζητείται από κοινού εάν θα συνεχισθεί ή όχι η σύμβαση. 

Άρθρο 29 
Τρόπος πληρωμής 
Ο τρόπος πληρωμής θα καθοριστεί στη σύμβαση και θα είναι αντίστοιχος του τρόπου με 
τον οποίο η «ΕΑΣ» θα εισπράττει από τον πελάτη της. 

Άρθρο 30 
Εχεμύθεια  
   
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
 
2. Λοιπά όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 31 
Δωσιδικία  - Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ «ΕΑΣ» και «Αναδόχου» θα 
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 
 
 
Άρθρο 32 
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Άρθρο 33 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Άρθρο 34 
Υπεργολαβία 
 
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 
των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά 
την ως άνω διαδικασία.  
 
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους και με τα αποδεικτικά μέσα  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.  
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 35 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 
 
Άρθρο 36 
Δικαίωμα 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 1 του άρθρου 9 της παρούσας 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 Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-29- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο ΈγγραφοΠρομήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
32/ΚΔ/2017
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2017/S 221-460313
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΝΗ
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΑΝΩΝ
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
32/ΚΔ/2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
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• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, 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;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
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εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

-21-



Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
-
Μέσος κύκλος εργασιών
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
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-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέσα μελέτης και έρευνας
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Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες εγκαταστάσεις μελέτης και
έρευνας:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
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εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
Επιτρέπετε ελέγχους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης)
το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα του.
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αριθμός διευθυντικών στελεχών
Ο αριθμός διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία
τρία είχε ως εξής:
Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
Το μέσο ετήσιο εργατικό δυναμικό του οικονομικού φορέα για τα τελευταία τρία
έτη:
Έτος
-
Αριθμός
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-
Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

-28-



Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες
χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 32/ΚΔ/2017 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός  της Διακήρυξης 
 
1.    Σκοπός της διακήρυξης είναι η ανάδειξη Υποψήφιου Βιομηχανικού Συνεργάτη, 
προκειμένου να υποβληθεί προσφορά της «ΕΑΣ» για την προμήθεια 72.000 τουλάχιστον 
συνθετικών προστατευτικών-αντιβαλλιστικών κρανών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
του Παραρτήματος Ζ. 
 
2. Η «ΕΑΣ» θα προχωρήσει στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
(κατακύρωση στον Ανάδοχο και υπογραφή Σύμβασης Βιομηχανικής Συνεργασίας), 
εφόσον γίνει αποδεκτή η προσφορά της «ΕΑΣ» από τον πελάτη της.  

 
Άρθρο 2 
Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) και Ελληνική Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ) 
 
1. Απαράβατος όρος της διακήρυξης είναι ελάχιστη Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) 
35% και ελάχιστη Ελληνική Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ) 43%, όπως αυτές ορίζονται στο 
Ν.3433/06. 

2. Απαιτείται τεκμηρίωση τεχνικών και παραγωγικών δυνατοτήτων κατασκευής των 
κρανών στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των κελυφών) ώστε να είναι εφικτή η 
κάλυψη των απαιτήσεων για την ΕΠΑ και την  ΕΒΣ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πλήρης υφιστάμενη παραγωγική εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά υπάρχει η πρόθεση για 
την ανάπτυξη/ολοκλήρωσή της, ο υποψήφιος Βιομηχανικός Συνεργάτης πρέπει να 
καταθέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και τον τρόπο που προτίθεται να 
δεσμευτεί για αυτό (εγγυητική επιστολή ή εναλλακτικά άλλο τρόπο). 

3. Απαιτείται επίσης δήλωση για την πηγή προέλευσης της τεχνογνωσίας για τη 
παραγωγή των κρανών και βεβαίωση ότι αυτή είναι διαθέσιμη χωρίς περιορισμούς για 
χρήση για τη συγκεκριμένη απαίτηση. 

4. Η «ΕΑΣ» θα συμμετάσχει στην παραγωγική διαδικασία με εργασίες τελικών δοκιμών 
ή/και συναρμολόγησης/ συσκευασίας, κατόπιν συμφωνίας. Για την υποβολή της 
οικονομικής προσφοράς οι συμμετέχοντες θα υπολογίσουν το πλήρες κόστος των 
προσφερόμενων κρανών ως τελικά προϊόντα, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τη πιθανή 
εμπλοκή της «ΕΑΣ» στην παραγωγική διαδικασία. 

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 
1. Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου 
τύπου κρανών που καλύπτουν τη προδιαγραφή του Παραρτήματος Ζ, Αναλυτικός 
Πίνακας Συμμόρφωσης ( όπου θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή μη με όλες τις τεχνικές 
απαιτήσεις της προδιαγραφής, με σχετική παραπομπή σε αντίστοιχη τεκμηρίωση) , 
Τεχνικά και Διαφημιστικά Φυλλάδια, Πιστοποιήσεις, Πρωτόκολλα Βλητικών κλπ Δοκιμών, 
καθώς και ένα τουλάχιστον δείγμα από το προτεινόμενο τύπο κράνους μεγέθους L 
(απαραίτητο). Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης της 
διαδικασίας. 
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2. Στη Τεχνική Προσφορά θα γίνεται επίσης λεπτομερής αναφορά για το αντικείμενο 
εργασιών του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα (από το καταστατικό της σύστασης του), 
το ιστορικό της δραστηριότητας συναφούς με το θέμα, το πελατολόγιο, το σύστημα 
ποιότητας, τη στελέχωση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, τις εγκαταστάσεις 
και τον εξοπλισμό παραγωγής που είναι σχετικός με τη παραγωγή των κρανών. 
 
3.Με την οικονομική προσφορά θα υποβληθεί πλήρης ανάλυση του κόστους παραγωγής 
των κρανών ανά φάση παραγωγής των προϊόντων (περιγραφή φάσης, ανθρωποώρες 
(ΑΩ) και μηχανοώρες (ΜΩ) παραγωγής, Περιγραφή Μηχανημάτων Παραγωγής, Κόστος 
Υλικών, Κόστος Εργατικών. Τα στοιχεία αυτά είναι υποχρεωτικά για την αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς. 
 
Άρθρο 4 
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να υποστηρίξει την «ΕΑΣ» τόσο στην υποβολή της 
προσφοράς της όσο και στην αξιολόγηση αυτής από τον πελάτη της με υποβολή 
δειγμάτων, τεκμηρίωση, διάφορες δοκιμές και όπου αλλού πιθανώς χρειαστεί. 
 
 
Άρθρο 5 
Λοιποί Όροι 
 
1. Ο «Ανάδοχος» δεν μπορεί να αξιώσει καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση σε 
περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού ή σε περίπτωση που η «ΕΑΣ» δεν υπογράψει 
σύμβαση με τον πελάτη της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 32/ΚΔ/2017 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 

Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 

Τ.Κ. 172 36 ΥΜΗΤΤΟΣ   

 

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………  ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………(και 
ολογράφως)……………………………υπέρ  της εταιρείας ………………………Δ\νση 
……………………………………………δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο 
διαγωνισμό της …………για ………………………………………….., με την υπ. αρ.   
………………δ\ξή σας. 
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 
 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 32/ΚΔ/2017 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax )          
                                                                Ημερομηνία έκδοσης   ………………                                                       
ΕΥΡΩ  ………………..  
Προς 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 
Τ.Κ. 172 36 ΥΜΗΤΤΟΣ   
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……………  ΕΥΡΩ   …….. 
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……(…………………..) στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………με το διακριτικό 
τίτλο ………………Δ\νση:……………………………,  για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 
όρων της με αριθμό ……………………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για 
…………………………………(αρ.διακ/ξης………………..) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 
5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας  …………ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 
ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας.-(*) 
(*) Αυτός ο όρος αφορά μόνο στις τράπεζες που υπάγονται σ’ αυτή τη διάταξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 21 των Γενικών Όρων της παρούσας διακήρυξης, όπου 
καλούνται να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή οι προσφέροντες στους οποίους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση , έχουν ως εξής:  

 

 α. 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 που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  

  1)  Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιρειών. 

  2)  Τον νόμιμο εκπρόσωπο στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών.  

β.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύρια και επικουρική ασφάλιση). 

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 4β του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

ε. Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή/και φορέα καταχώρισης μητρώου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΡΑΝΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι ο καθορισμός των 
επιχειρησιακών και τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτουν τα αντιβαλλιστικά 
προστατευτικά κράνη, που προορίζονται για Στρατιωτική χρήση. 

1.2 Ταξινόμηση 
Το υλικό ανήκει στην κατηγορία των αντιβαλλιστικών προστατευτικών 

κρανών. 

1.3 Σχετικά Βοηθήματα 
1.3.1  Οι απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

1.3.2  STANAG 2920 Ballistic Test Method For Personal Armors 
(Μέθοδος Βαλλιστικού Ελέγχου για την Ατομική Θωράκιση). 

1.3.3  STANAG 2902 Criteria For NATO Combat Helmet (Κριτήρια ΝΑΤΟ 
για τη Σχεδίαση Κράνους Μάχης). 

1.3.4  US MIL-H-44099A Helmet, Ground Troops And Parachutists 
(Κράνος, Επιγείων Στρατευμάτων και Αλεξιπτωτιστών).  

1.3.5  MIL-STD-662 Ballistic test for Armor (Βαλλιστικό τεστ για θώρακα). 

1.3.6  MIL-P-46593 PROJECTILE, CALIBERS .22, .30, .50 AND 20 MM 
FRAGMENT-SIMULATING (Βλήμα, διαμετρήματα .22, .30, .50 και 20 mm εξομοίωση 
θραυσμάτων). 

1.3.7  TL 8470-0004. 

1.3.8  Industrial Safety norm EN 397. 

1.3.9 ΟΔΗΓΙΑ 2002/61/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 2002. 

1.3.10 ΦΕΚ 1045/29-7-2003 

1.3.11  TE 34-248  Μέθοδοι Δειγματοληπτικού ελέγχου. 

1.3.12 Η ΤΠ-ΑΠΚ-19/02-1999 η οποία καταργείται. 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά 
2.1.1 Με την έννοια κράνος νοείται το σύνολο των επιμέρους υλικών και 

εξαρτημάτων που συνθέτουν το κέλυφος, το σύστημα αναρτήσεως και προσαρμογής μετά 
των αντιστοίχων τμημάτων. 

2.1.2 Τα κράνη πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα και προσφάτου 
κατασκευής. Το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της παραγωγής μέχρι 
παράδοση του υλικού δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες. 

2.1.3 Τα κράνη πρέπει να καλύπτουν πλήρως το μέτωπο, τα αυτιά και 
την αυχενική χώρα. 

2.1.4 Τα κράνη πρέπει να παρέχουν προστασία από θραύσματα. 
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2.1.5 Ο τύπος και η σχεδίαση του κράνους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζει την αποδοχή, την άνεση και την εμπιστοσύνη του χρήστη και να μην τον 
αποθαρρύνει να το φέρει κατά την εργασία του. 

2.1.6 Το κράνος πρέπει να παρέχει ικανοποιητική απόσβεση της 
αντήχησης. 

2.1.7 Το κράνος πρέπει να επιτρέπει τη χρήση δικτύου ή καλύμματος 
παραλλαγής. Στην προσφορά των προμηθευτών πρέπει να κατατίθεται και δείγμα 
προτεινόμενου καλύμματος μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια κατασκευής σε κλίμακα για 
αξιολόγηση της προσαρμογής του. 

2.1.8 Το κέντρο βάρους του κράνους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στο κέντρο βάρους του κεφαλιού ώστε να επιτυγχάνεται δυναμική σταθερότητα. 

2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1 Κέλυφος 

2.2.1.1 Το κέλυφος του κράνους πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
από πολυστρωματική κατασκευή αραμιδικών ινών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
2.2.3. 

2.2.1.2 Το σχήμα του κελύφους πρέπει να είναι τέτοιο που να 
καλύπτει πλήρως το κεφάλι του χρήστη και να μην εμποδίζει την όραση. Συγκεκριμένα την 
περιοχή μεταξύ των υπεροφρίων τόξων μέχρι την ινιακή χώρα και την περιοχή των 
αυτιών. Στις θέσεις κάλυψης των αυτιών το κέλυφος πρέπει να είναι καταλλήλου 
σχήματος, εξογκωμένο, ώστε να επιτρέπει τη χρήση των ακουστικών του συστήματος 
ατομικής επικοινωνίας. Ενδεικτικό δείγμα προς επίδειξη όσον αφορά το επιθυμητό σχήμα 
βρίσκεται στη διαχείριση δειγμάτων του 2ου ΤΥΛ και αποτυπώνεται στο σχέδιο του 
Παραρτήματος "Α" της ΤΠ. 

2.2.1.3 Το σχήμα του κελύφους πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 
μπορούν να προσαρμοστούν στο χρήστη προσωπίδες ΡΒΧ Πολέμου και ωτοασπίδες. 

2.2.1.4 Τα άκρα του κελύφους πρέπει να είναι καλυμμένα από 
ειδικό ελαστικό που προστατεύει το εξωτερικό περίγραμμά του (κελύφους). 

2.2.2 Σύστημα Ανάρτησης-Προσαρμογής 
2.2.2.1 Εσωτερικά του κελύφους του κράνους προσαρμόζεται 

κατάλληλο σύστημα ανάρτησης-προσαρμογής που εξασφαλίζει τη σταθερότητα του 
κράνους και θα ελαχιστοποιεί την περιστροφική του ροπή ως προς το κέντρο βάρους. Το 
κράνος πρέπει να φέρει κατάλληλο μηχανισμό προσαρμογής με ρύθμιση του 
κεφαλόδεσμου στο απαιτούμενο κάθε φορά μέγεθος ανάλογα με τον χρήστη. 

2.2.2.2 Το σύστημα ανάρτησης περιλαμβάνει και τα υποσιάγωνα 
για την πρόσδεση του κράνους. Θα πρέπει δε, με ευχέρεια χωρίς τη χρήση ειδικών 
εργαλείων να αντικαθίσταται όλο το σύστημα ανάρτησης ή μέρη του, τα οποία ο 
προμηθευτής πρέπει να περιγράφει αναλυτικά κατά την προσφορά του. 

2.2.2.3 Η απόσταση μεταξύ του εσωτερικού μέρους του κελύφους 
του κράνους και του συστήματος προσαρμογής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
επιτυγχάνεται ο αερισμός του κεφαλιού του χρήστη. Για την προστασία του χρήστη από 
πιθανή εσωτερική αποφλοίωση που είναι δυνατό να προκληθεί κατά την προσβολή του 
κελύφους από θραύσματα θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό ή κατάλληλη διάταξη υλικών 
(αφρώδη ή άλλα υλικά στο εσωτερικό του κελύφους). 

2.2.2.4 Για τη στερέωση του κράνους πρέπει να διαθέτει κατάλληλα 
υποσιάγωνα από υλικό υψηλής αντοχής (συνθετικό ή δέρμα) στερεωμένα επί του 
κελύφους σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία. Επιπλέον δε, για την σταθερή προσαρμογή του 
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κράνους πρέπει να φέρει στην θέση του πώγωνα πρόσθετο υποσιάγωνο ή κατάλληλη 
διάταξη ιμάντων (σχήματος V). 

2.2.2.5 Τα υποσιάγωνα πρέπει να είναι αυξομειούμενου μήκους και 
προς τούτο θα πρέπει να φέρουν κατάλληλο μηχανισμό. Επιπλέον δε, πρέπει να 
ασφαλίζουν και να απασφαλίζουν με κατάλληλο εύχρηστο και ασφαλή μηχανισμό (πόρπη-
κλίπς). Επιθυμητό ο προαναφερθείς μηχανισμός να είναι ταχείας απελευθέρωσης. Πρέπει 
να υπάρχει μέριμνα όπως τα σημεία των ιμάντων που έρχονται σε άμεση επαφή με το 
δέρμα να είναι επενδεδυμένα με κατάλληλα υλικά (δέρμα ή βαμβακερή ταινία) για την 
αποφυγή ερεθισμού του χρήστη. 

2.2.2.6 Για την απορρόφηση των κρούσεων και των κραδασμών, 
την καλή προσαρμογή του κράνους και την δημιουργία αισθήματος άνεσης στο χρήστη 
πρέπει να διαθέτει αριθμό από κατάλληλα υλικά (μαξιλαράκια ή ιμάντες) σε επιλεγμένα 
σημεία (μέτωπο, πάνω μέρος κεφαλιού και πίσω μέρος κράνους). 

2.2.3 Υλικά 
2.2.3.1 Τα υλικά κατασκευής του κράνους και των λοιπών 

συστημάτων, πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν όλες τις απαιτήσεις της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

2.2.3.2 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 
κράνους, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/61/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για το σκοπό αυτό οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν με την Τεχνική 
Προσφορά τους Έκθεση Εργαστηριακού Ελέγχου από Διαπιστευμένο Εργαστήριο, από 
την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του είδους με την παραπάνω οδηγία. 

2.2.3.3 Ανθεκτικότητα στα πετρελαιολιπαντικά 

Τα υλικά (πλην δερμάτων) πρέπει να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της μεθόδου AATCC:Test Method 118/2002 με ελάχιστο όριο το έξι (6).  

2.2.3.4 Ανθεκτικότητα στη φωτιά και συντήρησή της 

Τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του  
προτύπου ΕΝ 397:1993. Η διαδικασία του ελέγχου περιγράφεται στην παράγραφο 5.8 του 
προτύπου και η απαιτήσεις καθορίζονται στην παράγραφο 4.1.3 αυτού. 

2.2.4 Διαστάσεις 
Τα κράνη πρέπει να διατίθενται σε τρία (3) μεγέθη (S, M και L) που 

θα καλύπτουν το εύρος των μεγεθών με περιφέρεια κεφαλιού από 54,0 cm έως 62,0 cm 
ως εξής :  

2.2.4.1 Το μέγεθος S πρέπει να καλύπτει περιφέρεια κεφαλιού 54 
cm, 55 cm και 56 cm. 

2.2.4.2 Το μέγεθος M πρέπει να καλύπτει περιφέρεια κεφαλιού 57 
cm, 58 cm και 59 cm. 

2.2.4.3 Το μέγεθος L πρέπει να καλύπτει περιφέρεια κεφαλιού 60 
cm, 61 cm και 62 cm. 

2.2.5 Σχήμα  
Το σχήμα στη γενικότερη μορφή του φαίνεται στο Παράρτημα ‘’Α’’. 

2.2.6 Βάρος 
Το βάρος των κρανών με το σύστημα στήριξης προσαρμογής δεν 

πρέπει να υπερβαίνει για το μέγεθος L τα 1,81 Kg. 
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2.2.7 Απορρόφηση Κραδασμών 
Η απορρόφηση κραδασμών που προσδιορίζεται με την ΕΝ 397 ή 

DIN 4840 θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η δύναμη που μεταφέρεται στη κεφαλή να είναι 
μικρότερη από 8.000Ν. 

2.2.8 Αντοχή Κράνους σε Εμβάπτιση Νερού 
Το κράνος κατά την εμβάπτιση του σε νερό δεν πρέπει να 

παρουσιάζει ύπαρξη αποσκλήρυνσης αποφλοίωσης η δημιουργία φυσαλίδων. Ο έλεγχος 
γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην MIL-H-44099 A παράγραφοι 3.5.1 και 4.5.1. 

2.2.9 Βαλλιστική Αντοχή (Επίπεδο προστασίας) 
2.2.9.1 Το βαλλιστικό όριο V50 για το κέλυφος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 640 m/s. 

2.2.9.2 Τα προαναφερθέντα όρια προσδιορίζονται  σύμφωνα με την 
STANAG 2920, Edition 2 με τη χρήση βλήματος ‘’υπό τύπο θραύσματος’’ με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά : 
 

 
ΤΥΠΟΣ 

 
ΜΑΖΑ 

(g) 
 

 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

 
ΜΗΚΟΣ 

(mm) 

Rockwell 
Hardness 

(c) 

Διαμέτρημα 22 
Τύπος 2 

1,1 ± 0,03 5,39 ± 0,06 6,17* 27 ± 3 

 
* Το καθοριζόμενο μήκος έχει προσδιοριστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να μεταβάλλεται 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η καθοριζόμενη μάζα.  

2.2.9.3 Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω όρια είναι τα ελάχιστα 
απαιτούμενα. Επιθυμητό είναι το μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας. 

2.2.10 Απολύμανση 
Όταν το κράνος υποστεί απολύμανση με υπέρθερμο ατμό 170οC 

να μην επηρεάζονται (μεταβάλλονται) οι αντοχές και γενικότερες ιδιότητές του, όπως 
αυτές καθορίζονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα 
πρέπει να καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή στην 
οποία θα πιστοποιούνται τα παραπάνω 

2.2.11 Χρώμα 
2.2.11.1 Το χρώμα του κελύφους, καθώς και όλων των εμφανών 

ιμάντων του συστήματος ανάρτησης πρέπει να είναι πράσινο σκούρο απόχρωσης του 
RAL 6014, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος "Β"της ΤΠ.  

2.2.11.2 Τα μη εμφανή μέρη του συστήματος ανάρτησης και 
προσαρμογής δύναται να είναι και χρώματος καφέ ή μαύρου. 

2.2.11.3 Τα εξαρτήματα στερέωσης των επί μέρους μερών του 
κράνους και οι μηχανισμοί ασφάλισης απασφάλισης των υποσιάγωνων πρέπει να είναι 
χρώματος πρασίνου, όπως παραπάνω. 

2.2.12 Συνθήκες Περιβάλλοντος 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κράνους καθώς και οι ιδιότητές τους 

δεν πρέπει να αλλοιώνονται από την επίδραση της θερμοκρασίας (-30 οC έως + 50 οC), 
υγρασίας, κρούσης από συνήθεις πτώσεις, σκόνης, ηλιακής ακτινοβολίας και από την 
συνήθη χρήση του. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέτουν με την 
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προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή στην οποία θα πιστοποιούνται τα 
παραπάνω. 

2.2.13 Όρια ζωής 
2.2.13.1 Ως χρόνος ζωής σε χρήση νοείται ο χρόνος εκείνος κατά το 

οποίο το κράνος χρησιμοποιείται συνεχώς ή κατά διαστήματα κατά την εκτέλεση των 
συνήθων εργασιών του. Ελάχιστος χρόνος ζωής δέκα (10) έτη. 

2.2.13.2 Κατά την αποθήκευση του κράνους σε συνήθεις συνθήκες 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, ο χρόνος ζωής του πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι (20) 
έτη. 

3. ΔΙΑΦΟΡΑ 
3.1 Συντήρηση 

Το κράνος με τα επί μέρους τμήματά του δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συντήρησης. Το σύστημα ανάρτησης και προσαρμογής καθώς και οι διάφοροι 
ιμάντες στήριξης δεν πρέπει να προσβάλλονται από την χρήση πετρελαιολιπαντικών και 
να είναι δυνατός ο καθαρισμός τους με συνήθη απορρυπαντικά.  

3.2 Οδηγίες Χρήσης - Τεχνικά εγχειρίδια 
Κάθε κράνος πρέπει να συνοδεύεται από ένα τεχνικό Εγχειρίδιο με τις 

οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εναποθήκευσης στην Ελληνική όπου θα περιγράφονται 
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Στις οδηγίες πρέπει επίσης να επεξηγείτε ο τρόπος 
προσαρμογής του κράνους στο κεφάλι του χρήστη καθώς και η διαδικασία 
αντικατάστασης της ανάρτησης και των διαφόρων απαρτίων της.  

3.3 Συσκευασία 
Κάθε κράνους για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευσή του πρέπει να 

διπλώνεται με κατάλληλο νάιλον περιτύλιγμα με κυψελίδες αέρα και να συσκευάζεται σε 
χάρτινο κουτί καταλλήλων διαστάσεων. 

 

3.4 Επισημάνσεις 
3.4.1 Στο εσωτερικό του κράνους πρέπει να υπάρχει επικολλημένη 

ετικέτα ή στάμπα στην οποία να αναγράφονται: 

- Το εργοστάσιο παραγωγής. 

- Η ημερομηνία κατασκευής (μήνας, έτος). 

- Το μέγεθος (S, M, L). 

- Κατάλληλο για περιφέρεια κεφαλής (από …..έως ……cm). 

- Ο αριθμός και το έτος της σύμβασης. 

- Ο Αριθμός Ονομαστικού (NSN). 

3.4.2 Το χρώμα των ετικετών ή της στάμπας πρέπει να είναι πράσινο ή 
μαύρο. 

3.5 Εγγύηση Ποιότητας Κατασκευής 
3.5.1 Ο προμηθευτής, είναι υποχρεωμένος επιπλέον των ζητούμενων 

εγγράφων στη παρούσα περιγραφή, να παρέχει με έγγραφα τις παρακάτω εγγυήσεις, 
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, τα οποία εφόσον δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι 
επικυρωμένα από αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές: 

3.5.1.1 Εγγύηση ποιότητας του προϊόντος (κράνος χωρίς τα 
απάρτιά του) για δέκα (10) χρόνια εντός της οποίας υποχρεούται να αντικαταστήσει, 
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συνολικά ή εν μέρει, το κράνος ανάλογα με την υφιστάμενη φθορά, εάν αυτό δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. 

3.5.1.2 Πιστοποιητικό ποιοτικής εξασφάλισης του εργοστασίου 
κατασκευής, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι το εν λόγω εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο 
κατά ISO 9001/2000 για την συγκεκριμένη κατασκευή. (Για τους υποκατασκευαστές 
που συμμετέχουν στην κατασκευή του κράνους, το πιστοποιητικό είναι επιθυμητό αλλά 
όχι απαραίτητο). Στην παραπάνω βεβαίωση (υπόδειγμα Παραρτήματος ‘’Η’’ της ΤΠ) θα 
πρέπει να φαίνονται: 

3.5.1.2.1 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και η 
διάρκεια ισχύος της. 

3.5.1.2.2 Ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη στοιχεία του 
φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. 

3.5.1.3 Επίσημα έγγραφα, εφόσον υπάρχουν, που να 
αποδεικνύουν την προμήθεια των προσφερομένων κρανών από Ένοπλες Δυνάμεις ή 
Δυνάμεις Ασφαλείας άλλων κρατών κατά προτίμηση χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Πέραν των 
επισήμων εγγράφων συμπληρώνεται ανάλογα και ο πίνακας που καθορίζεται στο 
Παράρτημα ‘’Ζ’’ η κατάθεση του οποίου αποτελεί και απαράβατο όρο. 

3.5.1.4 Βεβαίωση ότι το υλικό είναι κωδικοποιημένο σύμφωνα με 
την κωδικοποίηση ΝΑΤΟ (Ν.S.N) NATO STOCK NUMBER και τις ΣΤΥΠ 3150, 3151 και 
4177 ή να αποδέχεται ο προμηθευτής την ρήτρα κωδικοποιήσεως. 

3.5.1.5  Υποβολή τιμοκαταλόγου απαρτίων (εάν υπάρχουν) και 
υλικών συντήρησης. Τα απάρτια του κράνους θα πρέπει να διαθέτουν NSN εφόσον είναι 
κωδικοποιημένα σύμφωνα με την κωδικοποίηση ΝΑΤΟ ή σε αντίθετη περίπτωση Part 
Number (P/N). 

3.5.1.6 Να εξασφαλίζει με υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 
Παραρτήματος ‘’Θ’’ της ΤΠ) την δυνατότητα διάθεσης μικροεξαρτημάτων και 
ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. 

3.5.1.7 Υποβολή λεπτομερώς περιγραφής και τεχνικών 
χαρακτηριστικών που υλικού που προσφέρει καθώς και κάθε απαραίτητο στοιχείο για την 
χρήση, συντήρηση και αποθήκευσή του προκειμένου να εξασφαλισθούν τα ελάχιστα όρια 
ζωής όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.2.13. 

3.5.2 Κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ο κατασκευαστής να 
τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας με διαδικασίες 
που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ISO 9001/2000 και αντίστοιχες με αυτές του 
AQAP 2110. 

3.5.3 Τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου, για να είναι αποδεκτά, 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από εργαστήριο το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO/IEC 
17025 για τους συγκεκριμένους ελέγχους. Σαν τέτοιο θεωρείται και το εργαστήριο του 
κατασκευαστή με την προϋπόθεση ότι αυτό διαθέτει το παραπάνω ISO. 

3.6 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
3.6.1 Το προσφερόμενο υλικό πρέπει να συνοδεύεται από ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή διάρκειας ίσης με τα 
προσφερόμενα όρια ζωής του υλικού, (παράγραφος 2.2.13), με την οποία αναλαμβάνεται 
η υποχρέωση καλύψεως του παθόντα σε περίπτωση ατυχήματος που θα οφείλεται σε 
επιβεβαιωμένη μη ανταπόκριση (Systematic failure) του υλικού στις απαιτήσεις της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Βαθμολογείται το προσφερόμενο ποσό κάλυψης. 

3.6.2 Είναι δυνατόν όπως η διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή 
της υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή να καλύπτει εξ αρχής την καθορισθείσα χρονική 
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περίοδο (παράγραφος 3.6.1) ή να αναθεωρείται και ανανεώνεται περιοδικά με αντίστοιχη 
δέσμευση του προμηθευτή. 

 
3.7 Δείγμα για Αξιολόγηση  

3.7.1 Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους πρέπει 
να  καταθέτουν:  

3.7.1.1 Ένα πλήρες κράνος μεγέθους (L), συσκευασμένο και με τις 
επισημάνσεις που καθορίζονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή ως δείγμα για 
αξιολόγηση.  

3.7.1.2 Εικονογραφημένους καταλόγους του προσφερομένου είδους 
και των διαφόρων εξαρτημάτων στους οποίους να αναγράφεται υποχρεωτικά η ονομασία 
του εικονιζόμενου υλικού, ο αριθμός ονομαστικού του ή (εφόσον δεν υπάρχει αριθμός 
ονομαστικού) το Part Number (P/N) και η ποσότητα ανά κράνος. 

3.7.1.3 Εικονογραφημένους καταλόγους στους οποίους να 
απεικονίζεται το σύστημα ανάρτησης καθώς και τα απάρτια που το αποτελούν αναλυτικά, 
στους οποίους να αναγράφεται υποχρεωτικά η ονομασία του εικονιζόμενου υλικού, ο 
αριθμός ονομαστικού του ή (εφόσον δεν υπάρχει αριθμός ονομαστικού) το Part Number 
(P/N) και η ποσότητα ανά κράνος. 

3.7.1.4 Ένα πλήρες κάλυμμα παραλλαγής το οποίο να 
ανταποκρίνεται στις διαστάσεις κράνους μεγέθους (L). 

3.7.2 Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή αξιολόγησης θα 
καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές που παρουσιάζουν τα δείγματα των προμηθευτών 
σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην προδιαγραφή, το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και τους 
κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. Κράνη με εκτροπές θα απορρίπτονται υποχρεωτικά.  

3.8 Αξιολόγηση - Δοκιμές  
Στην προσθήκη ‘’1’’ του Παραρτήματος ‘’Δ’’ της ΤΠ περιγράφονται οι 

μέθοδοι ελέγχου για την διαπίστωση των χαρακτηριστικών του προσφερομένου είδους και 
την εναρμόνισή του με την παρούσα Περιγραφή. 

3.8.1 Μακροσκοπικός  Έλεγχος 
Το ολοκληρωμένο κράνος με το σύστημα ανάρτησης και 

προσαρμογής θα ελέγχεται μακροσκοπικά τόσο από την επιτροπή αξιολόγησης όσο και 
την επιτροπή παραλαβής και συνίσταται στην διαπίστωση όλων εκείνων των κριτηρίων 
που αναφέρονται στα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και στα αναγραφόμενα στον 
παρακάτω πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Μακροσκοπικά Ελαττώματα Κρανών 

 

1 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

1.1   Οποιοδήποτε γδάρσιμο 
1.2   Περιοχές στο κέλυφος με αμυχές (γρατσουνιές) 
1.3   Όχι ομοιόμορφη επικάλυψη 
1.4   Στίγματα ή κηλίδες 
1.5   Ξεφλούδισμα - φουσκάλες 

2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.1  Σταγόνες βαφής στο κέλυφος 
2.2  Ανομοιομορφία βαφής 

3 ΜΥΡΩΔΙΑ 3.1  Αποκρουστική οσμή 
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4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
4.1  Διαστάσεις εκτός ορίων τους προδιαγραφής 
4.2  Τα μεγέθη και τα ποσοστά των μεγεθών δεν είναι 
σύμφωνα με όσο καθορίζονται στη διακήρυξη 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

5.1   Κακή προσαρμογή και στήριξη 
5.2   Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των ιμάντων ανάρτησης 
5.3 Τυχόν μεταλλικά μέρη με ρινίσματα μέταλλου ή κοφτερές 

γωνίες 
5.4   Βίδες που δεν είναι με ασφάλεια σφιγμένες 

6  ΕΠΙΝΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – 
ΕΝΤΥΠΑ 

6.1  Δεν υπάρχουν επισημάνσεις εσωτερικά στο κράνος ή 
είναι λανθασμένα τα αναγραφόμενα στοιχεία 
6.2  Δεν υπάρχει το προβλεπόμενο έντυπο οδηγιών χρήσης - 
συντήρησης και αποθήκευσης 

 
3.8.2 Εργαστηριακός Έλεγχος 

3.8.2.1 Κατά την Αξιολόγηση 
3.8.2.1.1 Ενεργείται από την επιτροπή αξιολόγησης βάσει των 

απαιτήσεων της παρούσας Περιγραφής και των επισήμων πιστοποιητικών 
εργαστηριακών δοκιμών ετοίμου προϊόντος που θα προσκομίσει ο κάθε διαγωνιζόμενος 
υποψήφιος προμηθευτής, με μέριμνα και έξοδα του. Τα πιστοποιητικά εργαστηριακών 
ελέγχων εφόσον δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδιες 
κυβερνητικές αρχές. Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα θα πρέπει να είναι η Αγγλική ή αλλιώς 
θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα και θα αναφέρονται σε όλες τις 
προβλεπόμενες από το Παράρτημα ‘’Δ’’ απαιτήσεις με την ένδειξη ‘’εργαστηριακοί 
έλεγχοι’’. 

3.8.2.1.2 Τα πιστοποιητικά αντιβαλλιστικής αντοχής θα έχουν 
εκδοθεί από αναγνωρισμένα πιστοποιημένα εργαστήρια και προς τούτο απαιτείται η 
προσκόμιση των αντιστοίχων βεβαιώσεων. Στα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ 
ελάχιστο τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: 

3.8.2.1.2.1 Πλήρη περιγραφή του υπό δοκιμή υλικού. 

3.8.2.1.2.2 Οι ταχύτητες των βλημάτων ‘’υπό τύπον 
θραύσματος’’ που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή. 

3.8.2.1.2.3 Η ευρεθείσα τιμή βαλλιστικής ταχύτητας V-
50 στο δείγμα (κράνος) η οποία προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της 
παρούσας περιγραφής. 

3.8.2.2 Κατά την Παραλαβή  
3.8.2.2.1  Ο εργαστηριακός έλεγχος θα γίνεται με ευθύνη του 

Χημείου Στρατού σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά 
εργαστήρια του εσωτερικού ή εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή. Στη περίπτωση που 
χρησιμοποιηθούν εργαστήρια ιδιωτικού φορέα θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν παρουσία 
επιτροπής στην οποία θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας Αξκος Χημικός Μηχανικός.  

3.8.2.2.2 Ο αριθμός των απαιτούμενων δειγμάτων προς 
αξιολόγηση και ο τρόπος δειγματοληψίας αναφέρεται στην παράγραφο 3.8.3.3. 

3.8.2.2.3 Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων θα 
πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες της παρούσας και να συμπίπτουν ή να είναι καλύτερα 
από τα αντίστοιχα που αναφέρονται στα πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν και 
βαθμολογήθηκαν κατά την φάση της αξιολόγησης. 
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3.8.3  Δειγματοληψία-Δείγματα 
3.8.3.1 Για την εκτέλεση του μακροσκοπικού ελέγχου στην φάση 

της αξιολόγησης ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει μαζί με την 
τεχνική και οικονομική προσφορά του ένα πλήρες δείγμα του προσφερομένου από αυτόν 
προϊόντος. 

3.8.3.2 Για την εκτέλεση του μακροσκοπικού ελέγχου στην φάση 
της παραλαβής η επιτροπή θα λάβει δειγματοληπτικά αριθμό δειγμάτων όπως καθορίζεται 
παρακάτω: 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Αποδοχής Δειγμάτων (Ac) Απόρριψης Δειγμάτων (Re) 

0-200 13 0 1 
200-500 50 1 2 
500-1200 80 2 3 

1200-3200 125 3 4 
3200-10000 200 5 6 

3.8.3.3  Για την εκτέλεση των εργαστηριακών ελέγχων στην φάση 
της παραλαβής ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει επιπλέον της καθορισθείσας 
ποσότητας από την εντολή προμήθειας, τον παρακάτω αριθμό κρανών το κόστος των 
οποίων επιβαρύνει τον ίδιο. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

Αποδοχής Δειγμάτων  
Ac 

Απόρριψης Δειγμάτων  
Re 

0-200 2 0 1 
200-500 3 0 1 

500-1200 4 0 1 
1200-3200 5 0 1 

1200-10000 8 0 1 
3.9 Φύλλο Συμμόρφωσης - Λοιπές Ρυθμίσεις 

3.9.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την προσφορά να 
προσκομίσει και Φύλλο Συμμορφώσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
‘’Ε’’ της ΤΠ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 
υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις του προσφερομένου κράνους σε σχέση με τα 
αναφερόμενα στοιχεία στην παρούσα περιγραφή (δηλαδή να απαντά παράγραφο προς 
παράγραφο στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή). Επίσης θα πρέπει στις απαιτήσεις να 
γίνεται παραπομπή (σελίδα και παράγραφο) στο Τεχνικό Εγχειρίδιο ή PROSPECTUS του 
υλικού τα οποία απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να 
πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Προσφορά χωρίς φύλλο συμμορφώσεως ή χωρίς 
παραπομπές σε αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια ή Prospectus θα απορρίπτεται. 

3.9.2 Η επιτροπή αξιολόγησης θα προβεί στην επιλογή του 
καταλληλότερου υλικού με βάσει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που θα προσκομίσει 
ο κάθε προμηθευτής όπως ορίζεται στις προαναφερθείσες παραγράφους. 

3.10 Απαράβατοι Όροι 
Όπως το Παράρτημα ‘’Γ’’ της ΤΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΠ 
 
“Α” Σχέδια Αντιβαλλιστικού–Προστατευτικού Κράνους 
"Β" Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χρωματικής Απόχρωσης Κελύφους 
“Γ” Απαράβατοι Όροι 
“Δ” Πίνακας Κριτηρίων–Ορίων Απαιτήσεων–Συντελεστών Βαρύτητας των Κρανών 
"Ε" Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 
"ΣΤ" Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 
"Ζ" Υπόδειγμα Ιστορικού του Προμηθευτή ή Κατασκευαστή 
“Η” Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αξιοπιστίας 
“Θ” Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
“Ι” Υπόδειγμα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτίωσής της 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΤΠ 
ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ 

 

 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΤΠ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

 
 

Α/Α ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΑΝΟΧΕΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 

ΚΑΤΑ RAL 
 60Ο 80Ο 

1. Πράσινο βαθύ 
Anti-IR 

x=0,3240 
y=0,3420 
Y=8,5% 

Ό
π

ω
ς 

στ
α 

δι
αγ

ρά
μμ

ατ
α 

τη
ς 

Π
ρο

σθ
ήκ

ης
 "1

" 

<4 <5 6014 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ % ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΡΟΥ ΑΝΤΙ-IR 

 

Υ (Λαμπρότητα): 6,5% - 9,5% 
 

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36
x

y

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 
(σε nm) 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Πράσινο Βαθύ 
(ΠΒ) 

780 28-40 
800 -//- 
820 -//- 
840 -//- 
860 -//- 
880 -//- 
900 -//- 
950 -//- 
1000 -//- 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΗΣ ΤΠ 
 
 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Ως απαράβατοι όροι είναι οι αναφερόμενοι στις παραγράφους: 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΗΣ ΤΠ 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΑΝΩΝ 

 
Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 

1. 

ΟΜΑΔΑ Α (75%) 

Γενικά (2.1) 
(2.1.5) 
(2.1.7) 
(2.1.8) 

 
 

Όπως στην τεχνική 
περιγραφή για όλες 
τις παραγράφους 

 
 
 

5 
7 
5 

 

2. Σύστημα Ανάρτ–Προσαρμογής (2.2.2) 
(2.2.2.1) 
(2.2.2.2) 
(2.2.2.3) 
(2.2.2.4) 
(2.1.2.5) 
(2.1.2.6) 

 
7 
5 
4 
4 
4 
5 

 

3. Βάρος (2.2.6) 8  
4. Απορρόφηση Κραδασμών (2.2.7) 9  
5. Βαλλιστική Αντοχή (2.2.9) 12  
 ΟΜΑΔΑ Β (25%)   

6. 
7. 

Χρόνος Παράδοσης (2.1.2 
Όρια Ζωής (2.2.13) 

(2.2.13.1) 
(2.2.13.2) 

1 
 

5 
5 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

8. Εγγύηση Ποιότητας Κατασκευής (3.5) 
(3.5.1.3) 
(3.5.1.6) 

Όπως στην τεχνική 
περιγραφή για όλες 
τις παραγράφους 

 
4 
3 

 

9. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (3.6) 
(3.6.1) 

 
7 

 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τίθεται βαθμολογία αναλογικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
‘’1’’ Πίνακας Μεθόδων Ελέγχου Απαιτήσεων Κρανών 
 
 



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΡΑΝΩΝ 
 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
1 

Γενικά (2.1) 
(2.1.2) 
(2.1.3) 
(2.1.4) 
(2.1.5) 
(2.1.6) 
(2.1.7) 
(2.1.8) 

 
Μακροσκοπικός 
Μακροσκοπικός 
Εργαστηριακός 
Επιχειρησιακός 
Επιχειρησιακός 
Επιχειρησιακός 
Επιχειρησιακός 

Όπως στην τεχνική 
περιγραφή για όλες 
τις παραγράφους 

 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 

 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 

 
2 Κέλυφος (2.2.1) 

(2.2.1.1) 
(2.2.1.2) 
(2.2.1.3) 
(2.2.1.4) 

 
Εργαστηριακός 
Επιχειρησιακός 
Επιχειρησιακός 
Μακροσκοπικός 

 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
3 Σύστημα Ανάρτ–Προσαρμογής (2.2.2) 

(2.2.2.1) 
(2.2.2.2) 
(2.2.2.3) 
(2.2.2.4) 
(2.1.2.5) 
(2.1.2.6) 

 
Μακροσκοπικός 
Μακροσκοπικός 
Επιχειρησιακός 
Μακροσκοπικός 
Μακροσκοπικός 
Μακροσκοπικός 

Όπως στην τεχνική 
περιγραφή για όλες 
τις παραγράφους 

 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 

4 Υλικά (2.2.3) 
(2.2.3.1) 
(2.2.3.2) 
(2.2.3.3) 
(2.2.3.4) 

 
Εργαστηριακός 
Μακροσκοπικός 
Εργαστηριακός 
Εργαστηριακός 

 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 

5 Διαστάσεις (2.2.4) Μακροσκοπικός Απαρ. Όρος 
6 Σχήμα (2.2.5) Μακροσκοπικός Απαρ. Όρος 
7 Βάρος (2.2.6) Εργαστηριακός Απαρ. Όρος 
8 Απορρόφηση Κραδασμών (2.2.7) Εργαστηριακός Απαρ. Όρος 

 
9 Αντοχή Κράνους σε Εμβάπτιση Νερού 

(2.2.8) 
Εργαστηριακός Απαρ. Όρος 

10 Βαλλιστική Αντοχή (2.2.9) Εργαστηριακός Απαρ. Όρος 
11 Απολύμανση (2.2.10) Εργαστηριακός Απαρ. Όρος 
12 Χρώμα (2.2.11) Εργαστηριακός Απαρ. Όρος 
13 Συνθήκες Περιβάλλοντος (2.2.12) Εργαστηριακός Απαρ. Όρος 

 
 
 
 
 
 
 



 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

14 Όρια Ζωής (2.2.13) 
(2.2.13.1) 
(2.2.13.2) 

Με υπεύθυνη δήλωση 
του κατασκευαστή 

Όπως στην τεχνική 
περιγραφή για όλες 
τις παραγράφους 

 
Απαρ. Όρος 
Απαρ. Όρος 

15 Συυντήρηση (3.1) Μακροσκοπικός Απαρ. Όρος 
16 Οδηγίες Χρήσεως – Τεχνικά Εγχειρίδια 

(3.2) 
Μακροσκοπικός Απαρ. Όρος 

17 Συσκευασία (3.3) Μακροσκοπικός Απαρ. Όρος 
18 Επισημάνσεις (3.4) Μακροσκοπικός Απαρ. Όρος 

 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΗΣ ΤΠ 
 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σ 
 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ

Η – 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(α) 
(β) 

(γ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1.1 Συμφωνούμε απόλυτα με την αντίστοιχη 

παράγραφο 
 

1.2 Συμφωνούμε  απόλυτα με την αντίστοιχη 
παράγραφο 

 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
2.1.1 Το προσφερόμενο είδος ανταποκρίνεται  

απόλυτα τις απαιτήσεις της αντίστοιχης 
παραγράφου της ΤΠ 

PROSPECTUS 
σελ...…ή στο 
Τεχν. Εγχειρίδιο 
σελίδα…. 

2.1.2 Το προσφερόμενο είδος ανταποκρίνεται  
απόλυτα τις απαιτήσεις της αντίστοιχης 
παραγράφου της ΤΠ 

PROSPECTUS 
σελ... ή στο 
Τεχν. Εγχειρίδιο 
σελίδα… 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
α. Στην αριστερή στήλη αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι κατ' απόλυτη σειρά όπως 

φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ-ΓΕΣ). 
β. Στη μεσαία στήλη δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 

Υλικού συμφωνούν απόλυτα ή όχι με την Τεχνική Περιγραφή. Αυτό θα γίνεται με την αναγραφή στη 
στήλη (β) και απέναντι σε κάθε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΠ-ΓΕΣ" ή "ΔΕΝ 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΠ-ΓΕΣ". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία αναγράφονται 
υποχρεωτικά όλα τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά στη στήλη (γ), με αντίστοιχη παραπομπή στο 
σημείο του PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου. 

γ. Στη δεξιά στήλη αναγράφεται για κάθε παράγραφο η παραπομπή στη σελίδα ή στην παράγραφο ή στο 
σχεδιάγραμμα του κατατιθέμενου PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου, όπου φαίνεται και 
επιβεβαιώνεται ότι προσφέρονται τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της 
Τεχνικής Προδιαγραφής 
                                                                                                                            Ο 
           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
                                                           (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της εταιρίας ή το 
όνομα του προμηθευτή) 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΗΣ ΤΠ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ � ………[1]………. 
ΠΡΟΣ � ………………….[2]………. 
ΘΕΜΑ � Διακήρυξη Νο ……[3]……… για την προμήθεια ………….[4]…………… 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κύριοι, 
Σας προσφέρουμε για το διαγωνισμό του θέματος το ………[4]…….. του 

……….[5]……, το οποίο είναι καινούργιο και σύμφωνο με τις Τεχνικές Περιγραφές 
………………………….. 
 
Το προσφερόμενο ………..[4]………… έχει τα παρακάτω Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά� 
……………………………………..[6]…………………………………………………………  
Επισημάνσεις - Διευκρινίσεις � 
…………………………………………[7]………………………………………………… 
                                                                                                             Ο 
           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
                                                           (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία 
της εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή) 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
1. Αναγράφεται η ημερομηνία 
2. Αναγράφεται ο παραλήπτης του εγγράφου 
3. Αναγράφεται ο αριθμός της Διακήρυξης 
4. Αναγράφεται το είδος ή τα είδη του προσφερόμενου υλικού 
5. Αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου/ων υλικού/ών 
6. Αναγράφονται με λεπτομέρειες όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 
υλικού 
7. Αναγράφονται τυχόν υπάρχουσες επισημάνσεις-διευκρινίσεις για το προσφερό-
μενο υλικό. 
 
 
 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΤΗΣ ΤΠ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

 
Κύριοι, 
 
   Σας γνωρίζουμε ότι  οι πελάτες μας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 
 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ή 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

    

 
 
 
 
 
 
Παρατήρηση 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πελάτες κατατίθεται κενό. 
 
 

  
 
 

Υπογραφή 
Νόμιμου Εκπροσώπου 

 
 

Τίθεται Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΗΣ ΤΠ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Βεβαιώνουμε ότι το Εργοστάσιο μας …………….[1]……………… 

(2) Είναι πιστοποιημένο κατά ……………[2]…………… και συγκεκριμένα: 
α. Η πιστοποίηση του Εργοστασίου πραγματοποιήθηκε από το 

……… …………………………[3]………………………………………………… 
β. Η πιστοποίησης του Εργοστασίου έγινε στις 

………………[4]…….…… 
γ. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι …… 

..…[5]…..……. 

δ. Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι ……… 
..…[6]…………..……. 

ε. Ο Υπεύθυνος από το …………[3]…………… που πραγματοποίησε 
την πιστοποίηση του Εργοστασίου ονομάζεται …………[7]…………, βρίσκεται στη 
διεύθυνση …………[8]…………… και έχει  τηλέφωνο…..…[9]….…. και FAX 
……..…[10]…..…….. 

……….[11]………..[12]  
Ο 

Βεβαιών 

…[13]… 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
1. Αναγράφεται το όνομα του Εργοστασίου 
2. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει, δηλαδή ISO 9001 
3. Αναγράφεται ο φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) πιστοποίησης που πραγματοποίησε 

την πιστοποίηση του εργοστασίου. 
4. Αναγράφεται η ημερομηνία που πιστοποιήθηκε το Εργοστάσιο. 
5. Αναγράφεται η ημερομηνία που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου. 
6. Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου. 
7. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου του Φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) 

Πιστοποίησης που επέβλεπε την Πιστοποίηση του Εργοστασίου. 
8. Αναγράφεται η διεύθυνση του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) 

πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου. 
9,10. Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου. 
11. Αναγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου 
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12. Αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου  
13. Τίθεται η υπογραφή του υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας του Εργοστασίου και η 

σφραγίδα του Εργοστασίου 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να 

ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο ! παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ:  (1) 
Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

 

Ημερομηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:   

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:  

Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:                                                      Αριθ:                    ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(FAX): 

Διεύθυνση 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από 
της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της…….……………...…………………………… 
……………………(2)……………………………………………και εξουσιοδοτημένος για 
υπογραφή συμβάσεων σχετικά με το προσφερόμενο 
……………….(3)……………………. : 

β. Τα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή. 
γ. Δηλώνονται κατά σειρά τα προβλεπόμενα από την παρούσα τεχνική 

προδιαγραφή (4). 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

1. Αναγράφεται η Μονάδα ή η Διεύθυνση ή η Υπηρεσία προς την οποία  απευθύνεται η 
υπεύθυνη δήλωση και συμπληρώνονται τα στοιχεία όπως καθορίζονται στην 
υπεύθυνη δήλωση 

2. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης. 
3. Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο 

προκηρύσσεται  ο διαγωνισμός. 
4. Δηλώνονται τα προβλεπόμενα από την παρούσα τεχνική περιγραφή στοιχεία. 

Ημερομηνία:   __ /__ / _____ 
Ο - Η Δηλών/ούσα. 

(Υπογραφή) 
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(1)  «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών." 

(2) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Μονογράφονται υποχρεωτικά όλες 
οι σελίδες. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ : __________________________________________________________ 

ΑΦΜ: __________________________  ΔΟΥ:_________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     ________________________________________________________ 

(Οδός - Αριθμός ________________________________________________________ 

Πόλη - ΤΚ)        ________________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _________________________ ΦΑΞ: ___________________________ 

E-MAIL:    _____________________________________________________________ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) 

1. Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης …/ΚΔ/2017 
δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και προσφέρω το 
παρακάτω υλικό στην έναντι αυτών αναγραφόμενη τιμή.  

2. Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

3. Τόπος παράδοσης: Όπως αναγράφεται στον Πίνακα  Υλικού της διακήρυξης.  

5. Χρόνος Παραλαβής: Εντός της προθεσμίας που θα οριστεί. 

6. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ για εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 06 Ιουνίου 2018. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΤΙΜΗΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Στην προϋπολογιστική τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ 
ΚΡΑΝΗ 

72.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 126 € ανά τεμάχιο    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 32/ΚΔ/2017 

 
                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax )                  Ημερομηνία έκδοσης   …………… 
       ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 
Τ.Κ. 172 36 ΥΜΗΤΤΟΣ   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………(και 
ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, 
υπέρ της εταιρείας ………………Δ\νση………………………………για την λήψη 
προκαταβολής ίσης με το   ..    % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της 
με αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη 
προμήθεια ………………… της (αριθ. Διακ/ξης ……....) πλέον τόκων  
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 
ισχύ. 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας. 


