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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/ΚΔ/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΧΙΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ»

Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

κατά τις διατάξεις του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 

36/9.3.2021) και ισχύει, και συμπληρωματικά κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) και ισχύει, καθώς και της παρούσας.

διαγωνισμό 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

με δημοσίευση προκήρυξης, κάτω των ορίων, 
με έναν ανάδοχο και αντικείμενο

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΧΙΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ»

Κατηγορία 9 και 5 αντίστοιχα του Παραρτήματος Ι του ν.3978/2011 «Υπηρεσίες μεταφορών με 

πλωτά μέσα», «Υπηρεσίες οδικών μεταφορών»

CPV  60600000-4 - Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα

            60100000-9 - Υπηρεσίες οδικών μεταφορών

Εκτιμώμενη αξία 150.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 186.000,00€ με Φ.Π.Α. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

ΕΞΕ 1911 - 28/07/2022
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Άρθρο 1. Στοιχεία διαδικασίας

1.1 Σε όλα τα άρθρα της παρούσας, που γίνεται αναφορά στο ν.3978/11, ο παραπάνω 
νοείται όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) και ισχύει, και 
συμπληρωματικά όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4412/2016, νοείται όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) και ισχύει.

1.2 Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 

δημοσίευση προκήρυξης, κάτω των ορίων, του άρθρου 40 σε συνδυασμό με το άρθρο 100 

παρ. 1  του ν.3978/2011, για τη σύναψη σύμβασης με έναν ανάδοχο με αντικείμενο τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14.1 της παρούσας.

1.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η 

υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 

αντικειμένου της σύμβασης.

1.4  Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η αναθέτουσα 

αρχή διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες τις προσφορές που υποβάλλουν προκειμένου 

να τις προσαρμόζουν στις απαιτήσεις που επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης και 

προκειμένου να κριθεί ποια είναι η καλύτερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Διαπραγματεύσιμα είναι μόνο τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Η οικονομική 

προσφορά δεν δύναται να υπερβαίνει το ύψος του εκτιμώμενου προϋπολογισμού της 

παρούσας σύμβασης.

1.5 Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση 

μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει 

διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους προσφέροντες σε 

σχέση με άλλους.
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Άρθρο 2. Αναθέτουσα Αρχή / Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή : Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ

Οδός/αριθμός             : Ηλιουπόλεως 111

Πόλη /Χώρα : Υμηττός, Αθήνα, Ελλάδα 

Ταχ. Κωδ. : 17237

Τηλ. : 210 9799353

E-mail : procurement_dpt@eas.gr 
Πληροφορίες : Μπουρνάζος  Σπυρίδων

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.eas.gr

2.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στους φορείς της 

Γενικής κυβέρνησης.

2.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η AMYNTIKH ΒIOMHXANIA. Η 

αναθέτουσα αρχή (ΕΑΣ) σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και προμηθεύει με Νατοϊκού 

τύπου όπλα, οπλικά συστήματα και πυρομαχικά τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τρία από 

τα εργοστάσια της αναθέτουσας αρχής βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής (Υμηττός, Μάνδρα, 

Λαύριο), ενώ το τέταρτο από αυτά στο Αίγιο Αχαΐας. Ο κύριος μέτοχός της είναι το Υπουργείο 

Οικονομικών ενώ η εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

2.3 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Στοιχεία Επικοινωνίας 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), και καταχωρείται στον 

ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.eas.gr 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής, όπως ορίζεται παρακάτω. 

mailto:procurement_dpt@eas.gr
http://www.eas.gr/
http://www.et.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eas.gr/
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Άρθρο 3. Έγγραφα του διαγωνισμού  

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

α) η προκήρυξη του διαγωνισμού 

β) το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού, με τα συνημμένα Παραρτήματά της ως ενιαίο 

σύνολο 

γ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

Άρθρο 4. Διευκρινίσεις 

4.1 Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, 

νομίμως υπογεγραμμένα και με αναφορά του e-mail επικοινωνίας του ενδιαφερομένου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής procurement_dpt@eas.gr . 

4.2 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων ορίζονται το αργότερο οχτώ (8) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, οι δε απαντήσεις / 

διευκρινίσεις παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, ηλεκτρονικά στα email επικοινωνίας όλων των 

προεπιλεγέντων. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απαντήσει σε περίπτωση που δεν 

προκύπτει ανάγκη διευκρινίσεως.

 4.3 Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε εκπρόθεσμα 

δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τους όρους του 

παρόντος διαγωνισμού

Άρθρο 5.  Κατάθεση - Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής, προσφορών και 
αποσφράγιση αυτών

5.1 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής / κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής από τους 

προσφέροντες είναι η 02/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς που 

έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς από την ΕΑΣ ΑΒΕΕ προς τους 

προεπιλεγέντες.

mailto:procurement_dpt@eas.gr
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Ως επείγοντες λόγοι οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που 

προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ. 3 περιπτ. α’ του Ν.3978/2011, ορίζονται α) η χρησιμότητα 

και το κατεπείγον της μεταφοράς για τις ανάγκες παραγωγής των εργοστασίων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ 

και β) η ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ενόπλων δυνάμεων.

5.2 Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών γίνεται με ταχυδρομική 

αποστολή ή με κατάθεση στα γραφεία της αναθέτουσας αρχή (οδός Ηλιουπόλεως αριθμός 

111, Αθήνα, ΤΚ 17237, όροφος 1ος γραφείο 101). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η 

προσφορά πρέπει να φθάσει στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα άλλως ο φάκελος δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον αποστολέα. Η κατάθεση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαδικασία ή από 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι 

ψηφιακή από την ηλεκτρονική πύλη www.gov.gr άλλως πρέπει να φέρει βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής. Φάκελος ο οποίος υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην 

αναθέτουσα αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

5.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από την 

Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες με σχετική ανακοίνωση. Οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των προσφορών των λοιπών διαγωνιζομένων κατά την 

ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιήσει η αναθέτουσα αρχή. 

5.4 Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες τις 

προσφορές που υποβάλλουν προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις απαιτήσεις που 

επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης και προκειμένου να κριθεί ποια είναι η καλύτερη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Στη συνέχεια καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 21. Μετά τον έλεγχο των 

παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή την κατακύρωση της σύμβασης. 

5.5 Για όλα τα παραπάνω η αναθέτουσα αρχή συντάσσει Πρακτικό/ά , το/α οποίο/α κοινοποιεί 

στους προσφέροντες προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία ανάθεσης έγινε με 

τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Το/α πρακτικό/ά περιλαμβάνει/-ουν κατ` ελάχιστο:

α) την ονομασία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της 

σύμβασης,

 β) την επιλεγείσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

 γ)  τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα,

 δ) τα ονόματα των αποκλεισθέντων υποψηφίων και τους λόγους της απόρριψης τους,

 ε) την επωνυμία του αναδόχου και τους λόγους της επιλογής της προσφοράς του

http://www.gov.gr/
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στ) εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε 

την πρόθεση της να συνάψει σύμβαση.

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1 Τα έγγραφα της της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

6.2 Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

6.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) . 

6.4 Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

6.5 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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

6.6 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα καθώς και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7.  Χρόνος ισχύος προσφορών

7.1 Κάθε προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα 2 μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
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μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.2 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών 

τους, μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτημα της αναθέτουσας αρχής, 

να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

7.3 Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των προσφορών τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Άρθρο 8. Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις οι οποίες νοούνται 

όπως ισχύουν: 

- του ν. 3978/11 (ΦΕΚ Α 137 16.6.2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και 

Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις 

των άρθρων 43 - 46 και 28 παρ.2, 29 και 48 παρ.2 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», συμπληρωματικά όπου ρητά 

αναφέρεται στην παρούσα 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
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και πράξεων  των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και  άλλες διατάξεις”,

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ),

- της 20092196 εγκεκριμένης αίτησης δαπάνης,

- της 218 / 18.07.2022 θέμα 6ο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και σχεδίου της παρούσας,

Άρθρο 9. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία ανάθεσης

9.1  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που 

προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά, καθώς και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο και 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά από τη λήξη της. Για τον σκοπό αυτό 

οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν δεσμευτικές δηλώσεις, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι:

α) δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψή τους μέσω των εγγράφων της σύμβασης

β) δεν πραγματοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

δίκαιο του ανταγωνισμού,

γ) δεν διενήργησαν ούτε πρόκειται να διενεργήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά από τη 

λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που 

αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, 

δ) δεν πρόσφεραν ούτε πρόκειται να προσφέρουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά από τη 

λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε 

υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και σε συζύγους, 

συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες 

τους ούτε χρησιμοποίησαν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, 

για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά ή άλλα ωφελήματα στα προαναφερόμενα πρόσωπα,

ε) δεν πρόσφεραν ούτε πρόκειται να προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και μετά από τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, χορηγίες ή χρηματικά 

ποσά και επιχορηγήσεις με οποιαδήποτε μορφή ή αιτιολογία, σε πολιτικά κόμματα, 

κομματικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κομμάτων, μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς ή 

μετακλητούς υπαλλήλους, βουλευτές ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε 
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συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή 

συνεργάτες τους, ούτε χρησιμοποίησαν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, 

φυσικά ή νομικά, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά ή άλλα ωφελήματα στα 

προαναφερόμενα πρόσωπα.

9.2 Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που 

συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας να διαθέτουν και να 

χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης 

και εκτέλεσης της σύμβασης. Οι παραπάνω οικονομικοί φορείς της λαμβάνουν επαγγελματικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα μόνο από δικηγορικά γραφεία, 

φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους. Επιτρέπεται η χρήση εμπορικών 

αντιπροσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/1991 (Α` 81).

9.3 Οι απαγορεύσεις των παρ. 9.1 και 9.2 ισχύουν, αν ο οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία, 

για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί υπεργολάβους, 

και για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων των παρ. 9.1 

και 9.2 από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον η παράβαση αυτή δεν 

θεραπευτεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση στον οικονομικό φορέα σχετικής 

ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να 

επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 10%, κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της 

σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή.

9.4 Εξωχώριες εταιρείες. Απαγορεύεται στους παραπάνω οικονομικούς φορείς ή στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους να είναι ή να χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους 

παρόμοιους οικονομικούς φορείς, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ή την κτήση νομικής 

προσωπικότητας, ως υπεργολάβους, προμηθευτές προϊόντων ή παρόχους υπηρεσιών που 

σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και η σχετική προσφορά απορρίπτεται. Για τους 

σκοπούς του παρόντος ως εξωχώριες εταιρίες νοούνται τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές 

οντότητες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή είναι εγκατεστημένα σε 

κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά το άρθρο 65 του ν. 

4172/2013 (Νέος ΚΦΕ, Α΄ 167), και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων 

α) Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το 

φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της 

παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013» και β) Αριθμ. 

Α.1107 (ΦΕΚ Β 1125/4.4.2019) «Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για 

το φορολογικό έτος 2018».
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Η παραπάνω προϋπόθεση ελέγχεται πρώτη μαζί με την εγκυρότητα των εγγυητικών 

συμμετοχής. 

9.5 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,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες, 

δ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 

4412/2016, κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

H αναθέτουσα αρχή, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον 

εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την 

διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και 

της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, 

ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η 

ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

9.6 Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην 

αναθέτουσα αρχή μετά από τη σύναψη της σύμβασης οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τους, στη διοίκηση ή στον εταιρικό μετασχηματισμό τους, εντός τριών (3) μηνών 

από τη μεταβολή. Η μη γνωστοποίηση των μεταβολών αυτών δίνει στην αναθέτουσα αρχή το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.

9.7 Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανωτέρω γνωστοποίηση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται:

α) αν πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος, να 

ζητήσει από τον οικονομικό φορέα τα απαιτούμενα, κατά την κρίση της, στοιχεία και 
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πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη προθεσμία που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά από 

την εξέταση των στοιχείων αυτών, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι 

συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος, να καταγγείλει τη σύμβαση. Η 

μη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων από τον ανάδοχο δίνει στην 

αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.

β) αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος να 

καταγγείλει τη σύμβαση.

Για την εφαρμογή της παρούσας, λόγο δημόσιου συμφέροντος συνιστά ιδίως η πιθανολόγηση 

ότι τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, περιλαμβανομένων και των φυσικών 

προσώπων που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, δεν είναι 

κατάλληλα για να εγγυηθούν την οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν 

την ορθή διαχείριση της υπό εκτέλεση σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της, ή να 

εξασφαλίσουν την αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών που 

δυνητικά θα μπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συμφέροντα ή αν η αναθέτουσα αρχή διατηρεί 

αμφιβολίες για τη νομιμότητα προέλευσης, την αληθή κυριότητα ή την επάρκεια των 

οικονομικών πόρων των προσώπων που ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, καθώς και των 

φυσικών προσώπων που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα πρόσωπα αυτά.

9.8 Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και ισχύει από 

την κοινοποίησή της στον ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβάλλονται επιπλέον 

στον οικονομικό φορέα κατάπτωση των εγγυήσεων.

Άρθρο 10.  Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

Άρθρο 11. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της αναθέτουσας αρχής, ο 

προϋπολογισμός για το πρώτο έτος βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της 

εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022.

Άρθρο 12. Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 

έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά 
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(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους υποψηφίους, χωρίς να 

έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 13. Έννομη προστασία – προδικαστική προσφυγή

13.1 Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και συμφωνιών- πλαίσιο στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/11.

13.2 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και έχει 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση των κανόνων του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/11, δικαιούται 

να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, 

ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και 

επιδίκαση αποζημίωσης.

13.3  Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την επιφύλαξη των 

διατάξεων των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/11, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ.18/1989 (Α΄ 8).

13.4 Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 

παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του και της 

αιτιολογίας της.

13.5 Η πράξη της αναθέτουσας αρχής και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της μπορεί να 

αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο.

13.6 Η προδικαστική προσφυγή μπορεί να αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή με 

τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώνεται με έγγραφη κατάθεση 

ή αποστολή με το ταχυδρομείο εντός πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

της. 

13.7. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και η άσκηση αυτής 

συνεπάγονται την άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύμβασης.

13.8 Η αναστολή της παραγράφου 13.7 δεν εφαρμόζεται:
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(α) σε συμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρεωτική δημοσίευση προκήρυξης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3978/11 ,

(β) όταν μόνος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι,

(γ) σε συμβάσεις που συνάπτονται με βάση συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 

45 του ν.3978/11.

13.9 Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον 

εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της 

προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν συνεπάγεται το 

απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

απορρίψει την προδικαστική προσφυγή.

13.10 Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν 

όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

13.11 Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα 

αρχή διασφαλίζει επαρκή βαθμό εμπιστευτικότητας των διαβαθμισμένων πληροφοριών ή 

άλλων πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους φακέλους που διαβιβάζονται από τους 

οικονομικούς φορείς. Διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικοί φορείς ενεργούν σε όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύμφωνα με τα συμφέροντα της άμυνας και της ασφάλειας.

13.12 Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, να 

λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δεχθεί εν όλω 

ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, μέχρι 

την προηγούμενη της πρώτης δικασίμου που ορίζεται για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

Στην περίπτωση αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το 

αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την αρχική ή την, μετά την αναβολή, δικάσιμο της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων. Η τυχόν καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν 

υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.

13.13 Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον 

κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη αιτιολόγηση της απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης 
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προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει 

αυτεπάγγελτα χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ, ούτε μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ. Το σχετικό ποσό καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού και 

περιέρχεται στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη.

13.14 Η κατά παράβαση του άρθρου 90 του ν.3978/11 υπογραφή της σύμβασης από την 

αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή της 

προσήκουσας έννομης προστασίας.

13.15 Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων που ρυθμίζονται από το ν.3978/11 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων 

ή παραλείψεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων αυτών.

13.16 Ειδικότερα η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 

οδός Ηλιουπόλεως αρ. 111 όροφος 1ος γραφείο 101, όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 

10.00 έως 14.30 µ.µ και θα εξετασθεί από την αρμόδια Επιτροπή εκδίκασης Προσφυγών, που 

έχει  ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 



                           

Σελίδα 17 από 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 14. Ουσιώδη χαρακτηριστικά της σύμβασης

14.1 Αντικείμενο της σύμβασης / τεχνικές προδιαγραφές.  

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά από το λιμάνι του Ισραήλ μέχρι το λιμάνι του 

Πειραιά (θαλάσσια μεταφορά)  και από το τελευταίο έως τις αποθήκες των ΕΑΣ ΑΒΕΕ στα 

Δερβενοχώρια Βοιωτίας, Πύλη Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. 19012 (οδική μεταφορά) των παρακάτω 

τροχιοδεικτικών μιγμάτων: 

920 kgr IMI tracer Mixture 403 Cat. No. 244039990, Safety classification: 1.1G UN 0094

184 kgr IMI tracer Mixture 285 Cat. No. 242859990, Safety classification: 1.1G UN 0094

138 kgr IMI tracer Mixture 282 Cat. No. 242829990, Safety classification: 1.1G UN 0094

Συνολικός Αριθμός Παλετών 4

Συνολικός Αριθμός Cases 62

Συνολικό Μεικτό Βάρος 1.387 kg

Συνολικό Καθαρό Βάρος 1.242 kg

Όγκος 3.1167 MT

Τόπος Φόρτωσης: Λιμάνι Ισραήλ (η ακριβής τοποθεσία θα προσδιοριστεί
στη σύμβαση) 

Τόπος Παράδοσης: Δερβενοχώρια Βοιωτίας, Πύλη Δερβενοχωρίων, 
Τ.Κ. 19012

Αναλυτική περιγραφή δίδεται στο Παράρτημα I. 

14.2 Η σύμβαση θα συναφθεί με έναν ανάδοχο. 

14.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι αποδεδειγμένης 

αδυναμίας τήρησης της συμφωνίας για οικονομικούς λόγους ή όταν η συνέχιση εκτέλεσης της 

συμφωνίας θα οδηγούσε σε δυσανάλογα επαχθείς για το δημόσιο συμφέρον ή την εθνική 

άμυνα και ασφάλεια συνέπειες. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κοινοποιείται στον ανάδοχο με 

απόδειξη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άμεσα μετά την κοινοποίηση της. 
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14.4 Κατά τα λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης μίας σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση των συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 105 του ν.3978/11.

14.5 Οι παραπάνω υπηρεσίες εντάσσονται στην Κατηγορία 9 και 5 αντίστοιχα του 

Παραρτήματος Ι του ν.3978/11 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα», «Υπηρεσίες οδικών 

μεταφορών»

CPV  60600000-4 - Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα

            60100000-9 - Υπηρεσίες οδικών μεταφορών. 

14.6 Προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται 

στην παρούσα.

14.7 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

186.000,00€ με Φ.Π.Α 

14.8 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

14.9 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 105 του 

ν. 3978/2011 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 15. Εγγυήσεις

15.1 Οι εγγυητικές επιστολές της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 

γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: 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 

σύμβασης , 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 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 σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

15.2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
σύμβασης

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε 

ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 3.000,00 €.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 7 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 

ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 

από την παρούσα δικαιολογητικά (άρθρο 21), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 

συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 

του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 

αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 

προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί , ζ) στις περιπτώσεις περί πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 

δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 

από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

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

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο συμβαλλόμενος στη σύμβαση οικονομικός 

φορέας υποχρεούνται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ’ έτος, σε σχέση με το 

χρόνο συνολικής διάρκειας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του συμμετέχοντα, στη σύμβαση, οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τη σχετική παράγραφο της διακήρυξης, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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15.3 Εγγύηση προκαταβολής 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής για την σύμβαση, μεγαλύτερου ύψους από αυτό 

που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης προσκομίζεται από τον 

ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Για την 

εγγύηση προκαταβολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων, γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Άρθρο 16. Προσωπική κατάσταση υποψηφίου – Λόγοι αποκλεισμού 

16.1 Αποκλείεται υποψήφιος ή προσφέρων εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους 

λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 

δράσης 98/733/ ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 351/1998),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) 

και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ (L 192/2003),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 316/1995),

δ) τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδεόμενη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

(L164/2002), ή ηθική αυτουργία, συνεργεία, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο και

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α` 166) (άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309).

16.2 Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή ζητεί, κάθε φορά που 

απαιτείται, από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να προσκομίζουν τα έγγραφα που 

αναφέρονται παρακάτω. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την 

προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων ή προσφερόντων, να απευθύνεται στις 

αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική 
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κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων ή προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν 

υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο εκτός Ελλάδας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί 

τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του οικείου κράτους. Λαμβανομένης υπόψη της εθνικής 

νομοθεσίας του κράτους - μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, 

τα αιτήματα αυτά αφορούν τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, 

των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

16.3 Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης από τη 

συμμετοχή στην παρούσα όταν:

α) τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του,

β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, 

εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του,

γ) έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές 

διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό 

με την επαγγελματική του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας 

νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,

δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 

με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγμα, 

παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, 

στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης,

ε) έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 

προστατευμένων βάσεων δεδομένων και των γνωστοποιηθέντων στοιχείων σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.3978/11, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για 

τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους,

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου,

ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του 

ελληνικού δικαίου,
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η) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών οι οποίες 

απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Άρθρο 17. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

17.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επαγγελματικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

κράτους καταγωγής ή εγκατάστασης τους για να ασκήσουν την παραπάνω επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

17.2 Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών 

των τριών προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού χρήσεων, για τις οποίες έχουν 

δημοσιευτεί ισολογισμοί (2019, 2020, 2021) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ .

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο 

χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες έχουν 

δημοσιευτεί ισολογισμοί δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει σε ισχύ 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για ζημίες και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων.

17.3 Τεχνική ικανότητα

Ο υποψήφιος για την παραδεκτή συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία θα πρέπει να να 

έχει ολοκληρώσει προσηκόντως συμβάσεις (τουλάχιστον δύο) συναφείς με το παρόν 

αντικείμενο αθροιστικής αξίας παρασχεθεισών υπηρεσιών τουλάχιστον ίσης με το 50% του 

προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης (ο ΦΠΑ δεν προσμετράται) εντός των τελευταίων 

πέντε ετών πριν από την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.
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Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης νοείται η ημερομηνία που αναφέρεται στη  

βεβαίωση/πρωτόκολλο παραλαβής της, που εκδίδει η αναθέτουσα αρχή / αποδέκτης ή η 

ημερομηνία που φέρει η παραπάνω αν δεν αναφέρεται ρητά ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

σύμβασης.   

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει 

να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας

17.4 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης

Τη νομιμοποίησή τους ως κάτωθι:

17.4.1. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:

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 ισχύον καταστατικό, 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.

17.4.2 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

(α) Ανάλογα µε τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά 

που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς.

(β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 

που ζητούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου (ενν. του νομίμου εκπροσώπου αυτού) ή, στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και 

επιπλέον να δηλώνονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δεν προκύπτουν από τα σχετικά 
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έγγραφα και πιστοποιητικά για την νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

17.4.3. Οι ενώσεις εταιρειών και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων
(α) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.

(β) Συμφωνητικό των μελών της ένωσης εταιρειών/κοινοπραξίας περί συστάσεως αυτής 

καθώς και πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας για την έγκριση 

συμμετοχής του μέλους στην ένωση εταιρειών/κοινοπραξία.

Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 

υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν 

από την υποβολή του και να μην έχει τροποποιηθεί μέχρι την υποβολή τους. Στις λοιπές 

περιπτώσεις (ενν. που δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της εκπροσώπησης και των 

μεταβολών της σε αρμόδια αρχή) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

σύστασης, μεταβολών και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

πιστοποιητικά εκπροσώπησης, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

17.5 Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 

αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Άρθρο 18. Αίτηση Συμμετοχής και Δικαιολογητικά που την συνοδεύουν

18.1 Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν Αίτηση 

Συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στην οποία 

θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ),

β) η πλήρης επωνυμία, το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό 

(σε περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε 

περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα 

μέλη της, καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής καθενός στον εν λόγω διαγωνισμό. 

γ) τα στοιχεία της παρούσας Διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, τίτλος αυτής όπως 

αναγράφεται στο εξώφυλλό της για την οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής),

δ) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής,

ε) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε 

κηρύχθηκαν έκπτωτοι με τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις, 

στ) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

τρίτων φορέων πλήρη στοιχεία αυτών (πλήρης επωνυμία, το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση καθώς και 

ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα),

ζ) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας πλήρη στοιχεία αυτών (πλήρης επωνυμία, το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση καθώς και ο 

αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα) και 

το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της σύμβασης, 

η) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.

18.2 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από την ιστοσελίδα www.gov.gr με το περιεχόμενο της 

Ειδικής Ρήτρας ακεραιότητας του άρθρου 9 του παρόντος. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

ένωση εταιρειών η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από κάθε μέλος της ένωσης. 

http://www.gov.gr/


                           

Σελίδα 27 από 54

18.3  Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από την ιστοσελίδα www.gov.gr με την οποία θα 

δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά ορίζονται στα 

άρθρα 17 της παρούσας, ότι δεν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας και ότι είναι εις γνώση του το δικαίωμα της ΕΑΣ ΑΒΕΕ 

να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα ανωτέρω έχουν 

δηλωθεί ψευδώς ή ανακριβώς.

18.4 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως περιγράφηκαν στο άρθρο 17 της παρούσας.

Άρθρο 19. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
19.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς εγγράφως, στην Ελληνική 

γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε 

δυο αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

στ. Η ένδειξη "ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ".

19.2 Οι προσφορές περιλαμβάνουν δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία αναγράφονται  

τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η  αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνονται (ήτοι Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ)

β) η πλήρης επωνυμία, το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προεπιλεγέντος οικονομικού φορέα που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του 

αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα 

ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της, καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής καθενός 

στον εν λόγω διαγωνισμό 

γ) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης (αριθμός και  τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο 

εξώφυλλό της)

δ) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

και πληροί  όλα τα κριτήρια συμμετοχής,

http://www.gov.gr/


                           

Σελίδα 28 από 54

ε) ότι δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε 

κηρύχθηκε έκπτωτος με τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, 

στ)  τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα

ζ) το χρόνο ισχύος της προσφοράς ήτοι 2 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

19.3 Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο του. Για τον ορισμό εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αρκεί ψηφιακή 

εξουσιοδότηση ή επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδια αρχή, από τον 

προσφέροντα.

19.4 Σε περίπτωση ένωσης (ή κοινοπραξίας) οικονομικών φορέων, η αίτηση υπογράφεται από 

κάθε μέλος της ή από τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο εκπρόσωπό τους. Για τον ορισμό νομίμου 

εκπροσώπου αρκεί ψηφιακή εξουσιοδότηση ή επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής της 

από αρμόδια αρχή, από κάθε μέλος της ένωσης. 

19.5 Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και με τα στοιχεία που περιγράφηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο (19.1) τοποθετείται επί ποινή αποκλεισμού  α) η δήλωση του άρθρου 19.2, β) 
ένας υποφάκελος με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής» (άρθρο 20) γ) ένας 
υποφάκελος με την ένδειξη «τεχνική προσφορά» με περιεχόμενο την αναλυτική περιγραφή 

του τρόπου εκτέλεσης της προς ανάθεση υπηρεσίας (άρθρο 21) και δ) ένας σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με περιεχόμενο την οικονομική 

προσφορά του προσφέροντος, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις οδηγίες 

του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

19.6 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης. 

19.7 Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση 

ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov 

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των φακέλων κατά τον έλεγχο, 
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μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Τα στοιχεία των φακέλων 

απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

19.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές 

δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.

19.9 Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 

ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η αναθέτουσα αρχή 

δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά 

ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων 

προσφορών

Άρθρο 20. Περιεχόμενο υποφακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής»

Στον υποφάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνονται τα εξής:

α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής β) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται η μη 

ύπαρξη λόγου αποκλεισμού του αναδόχου, όπως περιγράφηκε στο άρθρο 16 της παρούσας, 

και η τήρηση της ρήτρας ακεραιότητας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας, 

επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδια αρχή ή ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από την ιστοσελίδα www.gov.gr , β)  υπεύθυνη δήλωση ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως 

περιγράφηκαν στο άρθρο 17 της παρούσας και κατατέθηκαν με την αίτηση συμμετοχής είναι 

σε ισχύ, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδια αρχή ή ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από την ιστοσελίδα www.gov.gr.

Άρθρο 21. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς 

Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης της προς 

ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 και στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

http://www.gov.gr/
http://www.gov.gr/
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Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Άρθρο 22. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού εντός σφραγισμένου 

υποφακέλου και συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
ΙΙ  της παρούσας.

Άρθρο 23. Αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση προσφορών 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων των οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής έγιναν 
αποδεκτές, εφόσον προηγηθεί πρόσκληση υποβολής τους, αποσφραγίζονται, 
ελέγχονται και αξιολογούνται ως εξής: 

23.1 Η Επιτροπή διενέργειας προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, παρουσία των υποψηφίων που 

προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η 

αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μετά την 

αποχώρηση των υποψηφίων που ήταν παρόντες κατά την αποσφράγιση, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

23.2 Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή διενέργειας καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, ελέγχει την εγκυρότητα 

των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια αποσφραγίζονται παρουσία των υποψηφίων που προσκλήθηκαν και 

υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 

με τα ανωτέρω, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση, η οποία 

αποστέλλεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στους προσφέροντες στο e-mail 

που έχουν δηλώσει με την προσφορά τους  

γ) Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των 
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οικονομικών προσφορών θα γίνει επί της καθαρής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

δ) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3978/2011. 

ε) Η αναθέτουσα αρχή επικυρώνει τα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 

ανακηρύσσει τον προσωρινό ανάδοχο  και κοινοποιεί τις αποφάσεις της στους προσφέροντες 

με e-mail ή άλλο πρόσφορο τρόπο. 

στ) Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προς άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  καλεί εγγράφως τον υποψήφιο ανάδοχο να 

προσκομίσει εντός 20 ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που 

ορίζονται παρακάτω. Επακολουθεί η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο 

όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

ζ) Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

η) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

θ) Η Επιτροπή δύναται να διαπραγματευτεί, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, με τους 

προσφέροντες τις προσφορές που υποβάλλουν προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις 

απαιτήσεις που επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης και προκειμένου να κριθεί ποια 

είναι η καλύτερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ι) Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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Άρθρο 24. Απόφαση κατακύρωσης  /  σύναψη σύμβασης

24.1  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, που δεν έχει μέχρι τότε 

κοινοποιήσει, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, με e-mail ή άλλον πρόσφορο τρόπο. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προς άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής. 

24.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 

και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

24.3 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη προσφορά με χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 25.  Δικαιολογητικά  κατακύρωσης που θα υποβληθούν από τον υποψήφιο 
ανάδοχο

Ο υποψήφιος προσωρινός ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εντός 20 ημερών από τη σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής: 

Α. Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση ή επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής της από 

αρμόδια αρχή ή από την ιστοσελίδα www.gov.gr , με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει 

οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του αναδόχου αναφορικά με την Ειδική Ρήτρα 

ακεραιότητας καθώς και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αναδόχου. 

Σε περίπτωση, που έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 

δηλώσει την παραπάνω υποβάλλοντας μαζί και το σχετικό δικαιολογητικό.

http://www.gov.gr/
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Β. Έγγραφα Αποδεικτικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και επάρκεια 
σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58, 65 του ν.3978/11 καθώς και δικαιολογητικά του 
Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, που καθορίζονται ως εξής:

1.2.1. Οι Έλληνες πολίτες:
1.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε άλλου ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 

του προσώπου αυτού, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 

από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 του ν. 

3978/2011:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 

δράσης 98/733/ ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 351/1998),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) 

και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ (L 192/2003),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 316/1995),

δ) τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδεόμενη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

(L164/2002), ή ηθική αυτουργία, συνεργεία, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο και

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α` 166) (άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309).

1.2.1.2 Πιστοποιητικό, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση καθώς και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
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απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 

φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 

περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

1.2.1.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής άλλως ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία, να δηλώνεται ότι μέχρι και την 

ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό:

(α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για 

παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του 

εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης.

(β) δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την 

αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους.

(γ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την προμήθεια των πληροφοριών οι 

οποίες απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

(δ) δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση 

υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού 

ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

1.2.1.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την πληρωμή των φόρων.

1.2.1.5 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

1.2.1.6 Παραστατικό εκπροσώπησης (πχ. ψηφιακή εξουσιοδότηση από τον προσφέροντα), 

εφόσον μετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

1.2.2. Οι αλλοδαποί:
1.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως παράγραφος 1.2.1.1.

1.2.2.2. Πιστοποιητικό, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του, όπως στην παράγραφο 1.2.1.2 

1.2.2.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής ή ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση όπως στην παράγραφο 1.2.1.3.

1.2.2.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
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την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου.

1.2.2.5 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην 

οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου.

1.2.2.6 Παραστατικό εκπροσώπησης (πχ. ψηφιακή εξουσιοδότηση από τον προσφέροντα), 

εφόσον μετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 

που ζητούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει 

ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.

Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην 

ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι 

νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με 

θεώρηση αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή 

άνευ θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας 

και του κράτους έκδοσης του εγγράφου).

1.2.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1.2.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 

αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι:

(α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. και τον νόμιμο εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις ΑΕ και 

νομικών προσώπων λοιπών νομικών μορφών,

(β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ’ 

αυτούς,

(γ) ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν (i) για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ 

και ΕΕ) και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), (ii) για τον πρόεδρο, τον 

διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), καθώς και 

(iii) για όλους τους νομίμους εκπροσώπους στις υπόλοιπες περιπτώσεις, απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
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παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του ν.3978/11 .

1.2.4 Αποδεικτικά αναφορικά με εξωχώριες εταιρείες:

1.2.4.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλουν υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ή 

ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση από την ιστοσελίδα www.gov.gr ότι δεν αποτελούν ούτε 

χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους παρόμοιους οικονομικούς φορείς, ανεξάρτητα 

από τη νομική τους μορφή ή την κτήση νομικής προσωπικότητας, ως υπεργολάβους, 

προμηθευτές προϊόντων ή παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

σύμβασης. Για τους σκοπούς του παρόντος ως εξωχώριες εταιρίες νοούνται τα νομικά 

πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή 

είναι εγκατεστημένα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά 

το άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (Νέος ΚΦΕ, Α΄ 167), και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού 

υπουργικών αποφάσεων α) Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθορισμός των μη 

συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της 

παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 

του ν. 4172/2013» και β) Αριθμ. Α.1107 (ΦΕΚ Β 1125/4.4.2019) «Καθορισμός των κρατών 

που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018».

Γ. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελματικό ή 

Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς όταν απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 

καταγωγής ή εγκατάστασης τους να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

για να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, οφείλουν να αποδείξουν την 

εγγραφή τους στο εν λόγω μητρώο με πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα VII Μέρος Γ΄ για τις συμβάσεις υπηρεσιών του ν.3978/11 και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. Οι κατάλογοι που 

αναφέρονται στο παράρτημα VII είναι ενδεικτικοί. 

Δ. Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών 

προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2019, 2020, 2021) στην 

http://www.gov.gr/
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περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για 

χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, 

υποβάλλεται ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση μαζί με φορολογικές δηλώσεις ή εκκαθαριστικά 

εφορίας περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζομένου και του μέσου όρου 

αυτών για το ως άνω διάστημα ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο φορέας, αν είναι 

μικρότερο της τριετίας. Στην υπεύθυνη δήλωση οφείλει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον 

οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει η πλήρωση της ελάχιστης απαίτησης.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει και να προσκομίσει σε ισχύ 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για ζημίες και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων .

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοπιστωτική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων 

φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν 

λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει για την εκτέλεση της σύμβασης., 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, με 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, άλλως ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης των εν λόγω 

φορέων. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Ε. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητάς τους, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Συνοπτική παρουσίαση όλων των συμβάσεων με συναφές με την παρούσα αντικείμενο, που 

επικαλείται και έχει ολοκληρώσει προσηκόντως ο οικονομικός φορέας εντός των τελευταίων 

πέντε ετών πριν από την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού, τα οποία θα έχουν 

αθροιστική αξία παρασχεθεισών υπηρεσιών τουλάχιστον ίση με το 50% του προϋπολογισμού 

της παρούσας σύμβασης, με αναλυτική αναφορά για το κάθε ένα εξ αυτών στον κύριο της 

σύμβασης, στο αντικείμενο, στην αξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών και στην ακριβή 

ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης καθενός,

Αν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι δημόσια αρχή, πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (βεβαίωση/πρωτόκολλο παραλαβής). Αν ο αποδέκτης είναι 
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ιδιωτικός φορέας, τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 

αντίστοιχων παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 

με βεβαίωση γνησίου υπογραφής άλλως ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση  του αποδέκτη   και εάν 

τούτο δεν είναι δυνατό, του προσφέροντος συνοδευόμενη από τιμολόγια ή άλλα παραστατικά, 

που αποδεικνύουν το τεθέν κριτήριο.

Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων 

φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν 

λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει για την εκτέλεση της σύμβασης, 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, Προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα ανωτέρω 

αποδεικτικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής άλλως 

ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση από την ιστοσελίδα www.gov.gr, δέσμευσης των εν λόγω φορέων. 

Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση αυτήν ο δανείζων φορέας οφείλει να παράσχει τις υπηρεσίες 

για τις οποίες προβαίνει σε δανεισμό. 

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας μεταβολής δεν πληρούνται όλα τα ανωτέρω ο οικονομικός φορέας 

κηρύσσεται έκπτωτος με εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να ανακηρύξει υποψήφιο ανάδοχο τον αμέσως επόμενο στην 

κατάταξη προσφέροντα, οπότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται.  

Άρθρο 26 Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης  

26.1 Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) αν η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών είτε λόγω αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων ή προσφερόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα έγγραφα της σύμβασης,

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 3978/11.

26.2 Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, στις εξής περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή,

γ) αν, λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης 

http://www.gov.gr/
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δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 84 του ν. 3978/11,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως ιδίως για λόγους εθνικής 

άμυνας και ασφάλειας.

26.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση 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 27. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 

ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 

παρούσα,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, 

εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,

δ)  η οποία είναι υπό αίρεση,

ε) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 

εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η 

προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, 

στ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της νομοθεσίας,

η) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την 

υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 

ι) εάν από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 16 της παρούσας 

ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

ια) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 28. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

28.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

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.

 
28.2  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών 

του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 

διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 

αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, 

για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 

συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 

υπεργολάβων του. 

28.3 Ειδικότερα η Ανάδοχος εγγυάται ότι 

- θα εκτελέσει τις απορρέουσες από την παρούσα και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, 

υποχρεώσεις της με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και τηρώντας όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις,

- για την ορθή παροχή των υπηρεσιών της, αποδέχεται και συμμορφώνεται με όλους 

τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα και σε όλα τα αναπόσπαστα μέρη της,

- προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση 

Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας, ή/και εν γένει αποτελεί μια υγιή και 

λειτουργική επιχείρηση χωρίς χρέη,

- οφείλει να εγγυάται ότι θα διαθέτει όλους τους κατάλληλους πόρους (προσωπικό, 

όχημα και άλλα) για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων και θα 

απασχολεί επαρκές προσωπικό, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 

εφοδιασμένο με τις άδειες που προβλέπει ο Νόμος και ικανό για την υπηρεσία που 

πρόκειται να εκτελέσει,

-  καταβάλλει τις εισφορές όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό της, καθώς επίσης όλες τις εργατικές 

επιβαρύνσεις ή/και γενικά κάθε δαπάνη που αφορά στο προσωπικό της και απορρέει 

από τη σχέση του προσωπικού της έναντι αυτής με την ιδιότητά της ως εργοδότη,

- μεταξύ της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η Ανάδοχος 

ουδεμία σχέση θα υφίσταται και μάλιστα σχέση εργασίας. Επομένως εργοδότης του 

προσωπικού θεωρείται η Ανάδοχος, η οποία θα είναι και η μόνη εκ του νόμου 

υπεύθυνη απέναντί του για οποιασδήποτε φύσεως και αιτίας απαίτηση του 

απορρέουσα από τη σχέση εργασίας του, 

- η προετοιμασία και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά της 

Αναδόχου, η οποία αποδέχεται κάθε κίνδυνο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη αστικά 

και ποινικά για κάθε ατύχημα το οποίο μπορεί να προξενηθεί κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και εκτέλεσης των εργασιών στο προσωπικό της ή στον 

οποιονδήποτε τρίτο από πράξεις ή παραλήψεις της ίδιας της Αναδόχου ή του 
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προσωπικού της, των συνεργατών της καθώς και κάθε άλλου προσώπου που έχει 

σχέση άμεση ή έμμεση με αυτήν ή με τις εκτελούμενες εργασίες. Επίσης είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε παράβαση των Νόμων, Διατάξεων καθώς και της 

εργατικής Νομοθεσίας (ωράριο, υπερωρίες, εργασία κατά την Κυριακή κλπ) και των 

διατάξεων που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της,

- απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψή οποιασδήποτε φύσης 

πληροφοριών οι οποίες αφορούν ιδίως στις εγκαταστάσεις, την οικονομική 

δραστηριότητα και οργάνωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Ε.Α.Σ. 

Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει σε ισχύ Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

αστικής ευθύνης, για ζημίες και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων,

- αποδέχεται ότι η τυχόν άφιξη των οχημάτων της στο χώρο φόρτωσης και 

εκφόρτωσης, εκτός του ωραρίου εργασίας, δεν δεσμεύει τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

και εκφόρτωσης, για φόρτωση και εκφόρτωση των οχημάτων της, την ώρα άφιξής 

τους. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

φόρτωση και εκφόρτωση των οχημάτων το συντομότερο δυνατόν. Εάν η φόρτωση 

και εκφόρτωση δεν καταστεί δυνατή η ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν θα έχει ευθύνη για 

αποζημίωση της ΑΝΑΔΟΧΟΥ και η φόρτωση και εκφόρτωση θα πραγματοποιηθεί 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά προτεραιότητα, εντός του ωραρίου λειτουργίας. 

- ότι θα λάβει χώρα ασφαλής πρόσδεση των φορτίων επί των οχημάτων ανήκει στην 

ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Άρθρο 29. Υπεργολαβία

29.1 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 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

29.2 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 
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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.

29.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, 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. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του.

Άρθρο 30. Τρόπος πληρωμής 

30.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο μετά την ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, που θα 
λάβει χώρα αμελλητί μόλις αφιχθεί ο Ανάδοχος στις αποθήκες της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στα 
Δερβενοχώρια Βοιωτίας. 

Σε περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού πενήντα τοις 

εκατό (50%) της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 

4412/2016 η καταβολή του υπολοίπου θα λάβει χώρα μετά την οριστική παραλαβή των 

υπηρεσιών που θα λάβει χώρα αμελλητί μόλις αφιχθεί ο Ανάδοχος στις αποθήκες 
της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί 

της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 

ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 

υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων 

του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την 

εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

 Τιμολόγιο

 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής 

 Φορτωτική
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 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Δελτίο αποστολής,

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

30.2  Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με κάθε πληρωμή θα 

γίνεται κάθε προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση.

Άρθρο 31. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

31.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

Α) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης 

της σύμβασης,

Β) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 

άνω περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 

προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της 

ανωτέρω όχλησης.

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 

κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
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είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από 

την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 

για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με 

το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

31.2.  Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι να λήξει ο χρόνος της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται χρηματικό 

πρόστιμο με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία που υπολογίζεται ως εξής:

α) για καθυστέρηση από μία έως είκοσι ημέρες, 0,03% για κάθε ημέρα, δηλαδή συνολικό 

πρόστιμο από 0,03% μέχρι 0,6%,

β) για καθυστέρηση από είκοσι μία έως σαράντα ημέρες, πρόστιμο 0,04% για κάθε ημέρα, 

δηλαδή συνολικό πρόστιμο από 0,64% μέχρι 1,4%,

γ) για καθυστέρηση από σαράντα μία έως εξήντα ημέρες, 0,05% για κάθε ημέρα, δηλαδή 

συνολικό πρόστιμο από 1,45% μέχρι 2,4%,

δ) μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% 

για κάθε επιπλέον ημέρα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς 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 ποσότητάς τους.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση 

ή αντικατάσταση των υλικών δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

31.3  Για τις συμβάσεις υπηρεσιών, αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου μετά από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι να λήξει ο χρόνος της 

παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται εις βάρος του χρηματικό πρόστιμο, με απόφαση του 

έχοντος την οικονομική εξουσία.

Το ανωτέρω πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 

εκατό (50%) της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης,
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ή, σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 

επιβάλλεται πρόστιμο δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) επιβάλλεται πρόστιμο πέντε 

τοις εκατό (5%) χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα.

Το πρόστιμο για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητο από το 

επιβαλλόμενο για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορεί να ανακαλείται 

με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως.

31.4 Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο στις 

προηγούμενες παραγράφους πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερημερίας 

επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του 

συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του υλικού ή την παροχή της υπηρεσίας, με το 

ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

31.5 Εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό, η είσπραξη του προστίμου και 

των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα ή σύμφωνα με τις 

διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το πρόστιμο και οι τόκοι υπερημερίας επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

Η επιβολή προστίμου δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 32. Χρόνος και Τρόπος Εκτέλεσης 

32.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

ορισθείσα Επιτροπή η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Διοικητικό 

Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης.
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32.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016, αμελλητί μόλις αφιχθεί ο Ανάδοχος στις αποθήκες της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στα 
Δερβενοχώρια Βοιωτίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 

σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 

έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα.

Άρθρο 33. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

33.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή των παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,  η ΕΑΣ ΑΒΕΕ με απόφαση της 

έχοντος την οικονομική εξουσία, μπορεί να εγκρίνει αντικατάσταση των υπηρεσιών ή 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής διάρκειας της 
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σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 40, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

33.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις, με την 

επιφύλαξη των περιπτώσεων μη κήρυξης εκπτώτου της παρ. 3 του άρθρου 41.

Για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1. Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά από το λιμάνι του Ισραήλ μέχρι το λιμάνι του 

Πειραιά (θαλάσσια μεταφορά)  και από το τελευταίο έως τις αποθήκες των ΕΑΣ ΑΒΕΕ στα 

Δερβενοχώρια Βοιωτίας, Πύλη Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. 19012 (οδική μεταφορά) των παρακάτω 

τροχιοδεικτικών μιγμάτων: 

920 kgr IMI tracer Mixture 403 Cat. No. 244039990, Safety classification: 1.1G UN 0094

184 kgr IMI tracer Mixture 285 Cat. No. 242859990, Safety classification: 1.1G UN 0094

138 kgr IMI tracer Mixture 282 Cat. No. 242829990, Safety classification: 1.1G UN 0094

Συνολικός Αριθμός Παλετών 4

Συνολικός Αριθμός Cases 62

Συνολικό Μεικτό Βάρος 1.387 kg

Συνολικό Καθαρό Βάρος 1.242 kg

Όγκος 3.1167 MT

Τόπος Φόρτωσης: Λιμάνι Ισραήλ (η ακριβής τοποθεσία θα προσδιοριστεί
στη σύμβαση) 

Τόπος Παράδοσης: Δερβενοχώρια Βοιωτίας, Πύλη Δερβενοχωρίων, 
Τ.Κ. 19012

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα εκτελέσει την ανωτέρω υπηρεσία με δικά του μέσα (οχήματα, 

προσωπικό) για τα οποία είναι αποκλειστικός υπεύθυνος και τα οποία θα δηλώνει στην 

προσφορά του. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει σε ισχύ Ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για ζημίες και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων. 

Α.2. Απαραίτητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αναδόχου 

Οι οδηγοί καθώς και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο στο έργο, θα 

πρέπει να κατάλληλοι για τη μεταφορά φορτίου κλάσης 1.1G UN 0094 και να διαθέτουν τα 

απαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία πιστοποιητικά σε ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: 
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(α) Τα ονόματα των οδηγών που θα απασχοληθούν στο σχετικό έργο, η εθνικότητά 

τους και οι αριθμοί πιστοποίησής τους για μεταφορά επικίνδυνων φορτιών.

(β) Τον τύπο του οχήματος, τους αριθμούς κυκλοφορίας και τους αριθμούς 

πιστοποιητικών έγκρισης του οχήματος για μεταφορά επικίνδυνων φορτιών.

Β.1. Εκτιμωμένη Αξία Σύμβασης

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται χωρίς ΦΠΑ σε 150.000 € (με ΦΠΑ 186.000€).

Β.2. Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος Πληρωμής 

1. Το συμβατικό τίμημα θα είναι σταθερό και δεν μπορεί να αυξηθεί ή να αναπροσαρμοστεί 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθ’ όσον ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη της όλους τους παράγοντες 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος εκτέλεσης των υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων δαπανών που αυτή συνεπάγεται. 

2. Σε κάθε δε περίπτωση η ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε 

δικαίωμά της να αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή του τιμήματος αυτού ή τη λύση της 

σύμβασης καθ’ όσον αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τον κίνδυνο της αύξησης του κόστους της

3. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών θα  

πραγματοποιηθεί εφάπαξ εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση και 

προσκόμιση τιμολογίου, εφόσον προηγηθεί η βεβαίωση της ορθής παραλαβής των υπηρεσιών 

από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής αμελλητί μόλις αφιχθεί ο Ανάδοχος στις 
αποθήκες της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας και υπό τον όρο προσκόμισης των 

κάτωθι δικαιολογητικών:

 Τιμολόγιο

 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής 

 Φορτωτική

 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Δελτίο αποστολής,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

4. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται κάθε 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι / ες,

Με την παρούσα οικονομική προσφορά περιγράφονται οι οικονομικοί όροι και οι 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν τη 

διακήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 

κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης με έναν Ανάδοχο και αντικείμενο την Μεταφορά 

Τροχιοδεικτικών Μιγμάτων. 

Η αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθμητικά σε €)
 

Α/Α Περιγραφή
Τιμή μη 
συμπ/νου  
ΦΠΑ 24% (€) 

Αξία ΦΠΑ 
24%

   Τιμή με 
ΦΠΑ 24% (€)

1.

Μεταφορά 
Τροχιοδεικτικών 
Μιγμάτων (Παράρτημα 
I) 

…………… …………… …………….

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται εκτός της αξίας του οχήματος κάθε κόστος παραλαβής, 

μετακίνησης και παράδοσης των φορτιών έως τις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στα 

Δερβενοχώρια Βοιωτίας, Πύλη Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. 19012.  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η παρούσα προσφορά ισχύει για δύο (2) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της.

[Τόπος], [Ημερομηνία]

Ο προσφέρων
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

I. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία)........................................................................
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΕΑΣ ΑΒΕΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111, T.K. 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ ATTIKHΣ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ………υπέρ του {σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου}:(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)..............................,ΑΦΜ:................ 
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… {Σε περίπτωση μεμονωμένης 
εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ:...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} {ή σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... 
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… β) (πλήρη επωνυμία) …… 
ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… μελών της Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} για τη 
συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)..................... 
Διακήρυξη..................................................... της (Αναθέτουσας Αρχής) με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών........................., για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα............... 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 
κατά τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς) ……………………
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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II. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία)....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΕΑΣ ΑΒΕΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111,T.K. 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ ATTIKHΣ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………υπέρ 
του {σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ ……………… {Σε περίπτωση 
μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ:...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) (πλήρη επωνυμία) …… 
ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… β) (πλήρη 
επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… γ) 
(πλήρη επωνυμία) ………… ΑΦΜ …….….... οδός ..................αριθμός ...........ΤΚ……………… 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 
υπ αριθ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξης. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: διάρκεια 
ισχύος)». 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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III. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία)....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΕΑΣ ΑΒΕΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111,T.K. 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ ATTIKHΣ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ 
……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………{Σε περίπτωση 
μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
………..,}{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) (πλήρη επωνυμία) …… 
ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………β) (πλήρη 
επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………γ) 
(πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% (συμπληρώνετε το συνολικό ποσοστό 
της λαμβανόμενης προκαταβολής) της συμβατικής αξίας μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ευρώ ………… (συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της λαμβανόμενης προκαταβολής) 
σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 
…………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ 
(συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) 
........................., , πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος 
της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της 
Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή 
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας.

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: διάρκεια 
ισχύος σύμφωνα με την παρ. 15.3 της παρούσας )».

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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