
80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
02 Απρ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.163/218/15455/Σ.1062

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΝΗΣΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ

 80 ΑΔΤΕ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (210.000,00€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ

ΕΣΗΔΗΣ



Περιεχόμενα

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ  ΜΊΣΘΩΣΗ  ΠΛΟΊΟΥ  ΠΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΆ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ  ΚΑΙ  ΜΈΣΩΝ  ΣΕ  ΝΉΣΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΝΉΣΟΥΣ  ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΤΗΣ 80 ΑΔΤΕ, ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗΣ ΑΞΊΑΣ ΠΕΡΊΠΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΊΩΝ ΔΈΚΑ ΧΙΛΙΆΔΩΝ ΕΥΡΏ (210.000,00 €),) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ................................1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....................................................................................................................2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................4

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ......................................................................................4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ..........................................................................5
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..........5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...........................................................................................................6
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.................................8
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ................................................................................................................8
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.........................................................9

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ................................................................10
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.................................................................................................10

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης.......................................................................................10
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης........................................10
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.........................................................................................12
2.1.4 Γλώσσα................................................................................................................13
2.1.5 Εγγυήσεις.............................................................................................................14

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.............................................14
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής...........................................................................................14
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής...........................................................................................15
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού...............................................................................................16
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας..................................21
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.......................................................21
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα...................................................................22
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.....23
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.............................................................................23
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής...............................................................24

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών............................24
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα...........................................................................................25

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....................................................................................................31
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης...............................................................................................31

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ......................................................................31
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών....................................................................31
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών........................................................31
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά"..........34
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου "Οικονομική Προσφορά" / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών..............................................................................................35
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών..........................................................................37
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών............................................................................37

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................................39
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..................................................................39

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών..............................................................39
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών......................................................................................39

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....................................................................................................41
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................42
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..................................43
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.................................................................................................44

Σελίδα 2



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................45
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)...........................................................45
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ..........................................................45
4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...................................................................................46
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ...............................................................................................................52
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ...........................................................52
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................53

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............................................................54
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ......................................................................................................54
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ...................................................55
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ....................58

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...........................................................................................59
6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.........................................................................................59
6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ......................................59
6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...................................................................................................................60
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........................................................60
6.5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ............................................60
6.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...........................................................................60
6.7 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ...............................................................................................60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.................................................................................................................61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)..............................................61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ)..........................................................................................................64
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ)-....................65
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)..........................................................................................................85
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)..........................................................................................................88
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)-. 90

Σελίδα 3



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία 80 ΑΔΤΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση Στρδο «Οδυσσέα Ανδρούτσου»
Πόλη Κως
Ταχυδρομικός Κωδικός 85300
Χώρα1 Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS2 GR 421
Τηλέφωνο 2242056443
Φαξ 2242022012
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 80adte@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες3 Θεοδωρακόπουλος Βασίλειος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) -
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

-

1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) 

Καθορίζεται η 80 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ), η οποία είναι
Σχηματισμός Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και ανήκει
στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εθνοφυλακής και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας 5 

1.1.3.1 Η  διαδικασία  επικοινωνίας,  ενημέρωσης  και  διακίνησης  εγγράφων
πραγματοποιείται  μέσω του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ("Συστήματος") κατά περίπτωση, με:

1.1.3.1.1 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα
δια της λειτουργικότητας "Επικοινωνία".

1.1.3.1.2 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές/
αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο "Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού"
του εκάστοτε διαγωνισμού.

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16. 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που

διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

4 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές  και  δημοσιονομικές  υποθέσεις,  στ) Υγεία, ζ)  Στέγαση και  υποδομές κοινής ωφέλειας,  η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

5 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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1.1.3.1.3 Την  υποβολή  σχετικών  στοιχείων  από  τους  οικονομικούς
φορείς  στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένων  Ηλεκτρονικής  Προσφορά»,  ο  οποίος
περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους:

1.1.3.1.3.1 "Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά".

1.1.3.1.3.2 "Οικονομική Προσφορά".

1.1.3.1.3.3 "Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου".

1.1.3.2 Τα σχετικά  στοιχεία  αποστολής,  κοινοποίησης,  υποβολής  ή  ανάρτησης
που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο
καταγεγραμμένος  χρόνος  αυτών,  αποτελούν  απόδειξη  επικοινωνίας  και  διακίνησης
εγγράφων  μέσω  του  Συστήματος.  Οι  σχετικές  προθεσμίες  αρχίζουν  την  επόμενη  της
ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη,
όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.

1.1.3.3 Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  μέσω  του  συστήματος  τα  κατά
περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται  από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό,  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται  στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της
παρούσας.

1.1.3.4 Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι
εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του συστήματος τα
κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με
τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014,  τα  άρθρα  3  και  5  της  αριθ.
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031  "Ρυθμίσεις  για  το  Ηλεκτρονικό  Δημόσιο  Έγγραφο"  (ΦΕΚ  Β’
1317/2012) και τις διατάξεις της παρούσας.

1.1.3.5 Το  σύστημα  υποστηρίζει  μηχανογραφικά  τις  διαδικασίες  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση Δυναμικών Συστημάτων Αγορών και  Ηλεκτρονικών
Καταλόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 35, 270 και 272 αντίστοιχα του
ν.4412/2016,  σε  συνδυασμό  με  τους  κατά  περίπτωση  οριζόμενους  στα  έγγραφα  της
σύμβασης ειδικούς όρους.

1.1.3.6 Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα
με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις και τις
διατάξεις της παρούσης, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999
και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’
1317/23.04.2012) όπως κωδικοποιήθηκαν με το ΠΔ. 28/2015 (ΦΕΚ Α/34). Το δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα
με το άρθρο 21 παρ. 5 του ν.4412/2016.

1.1.3.7 Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.4 της παρούσας πρόσκλησης και θα αποσφραγισθούν - αξιολογηθούν
κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας.
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

1.2.1Είδος διαδικασίας

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

1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης6

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το  ΓΕΣ (ΕΦ:1.011-202-
00.000.00) Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Α.Λ.Ε 24-201-83.001 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους του Φορέα 7 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1 Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  μίσθωση  πλοίου προς  μεταφορά
προσωπικού και μέσων σε νήσους και μικρονήσους της περιοχής ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), της
80 ΑΔΤΕ.

1.3.2 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60600000-4.

1.3.3 Τα  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  αφορούν  στην  καταλληλότητα  για  την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
και  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  που  περιγράφονται  στην  παρούσα
πρόσκληση εφαρμόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016.

1.3.4 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα
χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1.3.5 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης
1 εξαμήνου.

1.3.6 Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης και λεπτομερείς υποχρεώσεις των εμπλεκομένων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
"Ι" και "ΙΙ" αντίστοιχα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.

1.3.7 Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 8 τιμής.

.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

1.4.1 Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη
νομοθεσία  και  τις  κατ’  εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  όπως
ισχύουν και ιδίως9:

6 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
7 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
8 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
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του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
του  ν.  4314/2014  (Α'  265)10, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007 (Α'  267)  "Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων για  την  προγραμματική  περίοδο
2007 -2013",
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. 4129/2013 (Α’ 52) "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο"
του  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  "Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση",11

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…", 
του ν.  3861/2010 (Α’  112)  "Ενίσχυση της διαφάνειας  με  την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150)12 
του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθμ.  11389/1993  (Β΄  185)  του  Υπουργού
Εσωτερικών13

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) "Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις",  
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ 82/1996
(Α' 66) "Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα"14,  της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά
για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

9 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

10 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
11 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
12 Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας,  που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

13 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379,

14 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης  μετοχών  εταιρειών που συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις,  απαιτείται  σύμφωνα με το
άρθρο  8  του  ν.  3310/2005,  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκτιμώμενης  αξίας  ανώτερης  του  ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
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. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”, 
του  Π.Δ.  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”, 
του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης"
της  με  αρ.  56902/215 (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού Οικονομίας  και
Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

1.5.1 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των
προσφορών είναι η Παρασκευή 10 Μαϊ 19 και ώρα 10:0015.

1.5.2 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι
προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  ,  την  17  Μαϊ  19,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

1.6 Δημοσιότητα

1.6.1     Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 16

1.6.1.1 Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 17. 

1.6.1.2 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη
και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.18:   http://www.promitheus.gov.gr,  όπου  η

15 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου

16 Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Η  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  πριν  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης 

17 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
18 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
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σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  ΕΣΗΔΗΣ  έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:        .

1.6.1.3 Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και
στον Ελληνικό Τύπο  19 20 21,  σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Εφημερίδα
"(Όνομα  Εφημερίδας",  "Διευθυνση,  ΤΚ,  τηλέφωνο  και  e-mail εφημερίδας).  Ημερομηνία
δημοσίευσης στις ……….. 2019.

1.6.1.4 Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως
προβλέπεται  στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

1.6.1.5 Η Διακήρυξη θα καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www  .  army  .  gr   .

1.6.2 Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει:  Την
Στρατιωτική Υπηρεσία.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

1.7.1 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 τους22 .

1.7.2 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια
της  διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν.

1.7.3 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

19 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

20 Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

21 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

22 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης23 είναι τα ακόλουθα:

1. Η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ………………….).

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]24

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

4. Η  παρούσα  Πρόσκληση  με  τα  Παραρτήματα25 που  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής 

5. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της26 

2.1.2Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

2.1.2.1 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω της
Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr27.  Υφίσταται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του ν. 4412/16 και της υπ’ αριθ. 56902/215/19-
05-2017  (ΦΕΚ  1924  Β/02-06-2017)  υπουργικής  απόφασης  "τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  εθνικού  συστήματος  ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

23 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

24 Για συμβάσεις κάτω των ορίων
25 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή

υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
26 Επισημαίνεται  ότι,  μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ.  2  περ.  ιθ  του π.δ/ τος  118/2007,  το σχέδιο της  σύμβασης

αποτελεί  προαιρετικό  έγγραφο  που  δύναται  να  επισυνάπτεται  στην  παρούσα διακήρυξη,  στο  πλαίσιο  της  διακριτικής
ευχέρειας της Α.Α. 

27 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.
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2.1.2.2 Επιβάλλονται  στους  οικονομικούς  φορείς  οι  κάτωθι  απαιτήσεις
"Εχεμύθειας"28 με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών
των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :

2.1.2.2.1 Ο  πάροχος  υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου  και  τυχόν
υπεργολάβων,  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  οφείλει  να  τηρεί  απόρρητες
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα
της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.

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

2.1.2.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριμένης παρ.
2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.

2.1.2.2.4 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

2.1.2.2.5 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με
τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.1.2.2.6 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου
του ΠΔ 28/2015 (Α 34).

2.1.2.3 Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει
εμπιστευτικά  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των
εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ),  τα έγγραφα της σύμβασης ή πληροφορίες
που  προκύπτουν  από  αυτά.  Οι  οικονομικοί  φορείς  διασφαλίζουν  την  τήρηση  των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.29

28      Ν.4412/16,  άρθρο 21
29 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα

μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή
έκθεση που προβλέπεται  στο  άρθρο 341  τους σχετικούς  λόγους.  Εφόσον συντρέχει  περίπτωση,  οι
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη
η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου»
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2.1.2.4 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως και στην ελληνική
γλώσσα30.

2.1.3Παροχή Διευκρινίσεων

2.1.3.1 Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται
ηλεκτρονικά,  το  αργότερο  6  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της  παρούσας,  στη  σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο31.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται. 

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

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

2.1.3.2.2 Όταν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  υφίστανται  σημαντικές
αλλαγές.

2.1.3.3 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.

2.1.3.4 Όταν οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν έχουν ζητηθεί  έγκαιρα ή δεν
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση
των προθεσμιών32..

2.1.3.5 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις33:

2.1.3.5.1 Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις
(4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

30 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
31 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
32 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
33 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
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2.1.3.5.2 Όταν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  υφίστανται  σημαντικές
αλλαγές.

2.1.3.6 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

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

2.1.3.8 Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων
δικαιολογητικών,  οι  διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνον  όταν  αυτές  είτε
ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής,
μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής είτε ζητούνται απ’ ευθείας από
την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε  σχετικό  αίτημα.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  παροχή  διευκρινίσεων  είναι
υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  πάροχο  υπηρεσιών  και  υποχρεούται  επί  ποινή
απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

2.1.4 Γλώσσα

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

2.1.4.2 Τυχόν  ενστάσεις  ή  προδικαστικές  προσφυγές  υποβάλλονται  στην
ελληνική γλώσσα.

2.1.4.3 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)34. Ειδικά,
τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  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. 35 .

2.1.4.4 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
μπορούν να 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.36 

34 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού  που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.

35 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
36 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 
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2.1.4.5 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη -
με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

2.1.4.6 Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα37.

2.1.5 Εγγυήσεις38

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -
Τ.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.

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

2.1.5.3 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  διακήρυξης  και  την
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών39, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  και  ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

37 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
38 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
39 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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2.2.1.1.1 Κράτος-μέλος της Ένωσης,

2.2.1.1.2 Κράτος-μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

2.2.1.1.3 Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και 

2.2.1.1.4 Σε τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.40

2.2.1.2 Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και
των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική
μορφή41 για την υποβολή προσφοράς42. 

2.2.1.3 Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση
οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.43  

2.2.2Εγγύηση συμμετοχής44

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής45, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (4.200,00 €) ευρώ46. 

2.2.2.2 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.

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,
άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

41 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
42 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

43 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
44 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
45 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται  επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)

46 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1
άρθρου 72 ν. 4412/2016).  
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2.2.2.4 Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

2.2.2.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201647.

2.2.2.6 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από
την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3Λόγοι αποκλεισμού48 

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

2.2.3.1 Όταν υπάρχει  σε βάρος του αμετάκλητη49 καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε εγκληματική  οργάνωση,  όπως αυτή  ορίζεται  στο
άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου
2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ  L 300 της 11.11.2008
σ.42), 

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

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

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της
απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την

47 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
48 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
49 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

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

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

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

2.2.3.1.2 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2.3.1.3 Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου50.

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 51

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α)  όταν ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

50 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017

51 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει
τις  υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους52 ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα
μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις
(3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως "υψηλής" ή "πολύ υψηλής" σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά  όργανα του  Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 53 

2.2.3.3 α)  Κατ'  εξαίρεση  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω
παραγράφων εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος:
(ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο συμπληρώνεται
κατά την κρίση της ΑΑ).

β) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  δεν  έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

52 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα
περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις  συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων)  στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

53 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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2.2.3.4. Αποκλείεται54 από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της
παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  σε  οποιαδήποτε  από  τις
ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201655, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,  προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις  νόμου.  Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας56, 

(γ)  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

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

54 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά  συνέπεια,  η  Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους  ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της παρ.  4 διαμορφώνει  αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

55 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

56 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία
λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες
που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 57

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο
οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
παρ.  4,  υπό την  προϋπόθεση ότι  αποδεδειγμένα ο εν  λόγω φορέας είναι  σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .

2.2.3.5. Αποκλείεται  επίσης  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  από  τη
συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  εάν  συντρέχουν  οι
προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  3310/2005,  όπως  ισχύει
(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)58.

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

2.2.3.7. Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2 γ)59 και 2.2.3.4 μπορεί
να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για
να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες
περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν
ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.
Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με
τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 60.

57 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
58 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

59 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
60 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
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2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των
επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  σύμφωνα με  τα
οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

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

Κριτήρια Επιλογής61 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας62 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της
παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται  στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη  περίπτωση και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την
Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών  Αμυντικού  Υλικού63.  Οι
οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  αντίστοιχα  δικαιολογητικά  στον
φάκελο δικαιολογητικό κατακύρωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια64 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την
παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  υποχρεούνται  να
υποβάλουν  στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο ελάχιστος μέσος κύκλος εργασιών κατά
την τελευταία τριετία (2016, 2017 και 2018) από ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών
συμμετοχής / προσφοράς), στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της

61 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

62 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
63 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
64 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.
Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν,  ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη),  είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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σύμβασης, είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του ύψους της εκτιμώμενης μέγιστης αξίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται  για μικρότερο
χρονικό διάστημα, τότε ο κύκλος εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα
πρέπει  να  είναι  αναλογικά  τουλάχιστον  ίσος  με  το  50%  του  ύψους  της  εκτιμώμενης
μέγιστης αξίας σύμβασης.

2.2.6Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα65 

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

α) τις  κυριότερες  συμβάσεις  προμηθειών  που  έχουν  εκτελέσει  κατά  τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας 66

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

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την
εξασφάλιση της ποιότητας. 

δ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης

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

2.2.7Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης67 

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

2.2.7.1.1 Συμμορφώνονται  με  το  Σύστημα  Ασφαλούς  Διαχείρισης
ενός πλοίου International  Safety Management (ΙSM) ή ισοδύναμο αυτού, στο τομέα του
αντικειμένου της σύμβασης, σε ισχύ.

65 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.  Μια Α.Α.  μπορεί  να θεωρεί  ότι  ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις  τα 3 τελευταία έτη)  κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανή χωρίς  να  εισάγουν  διακρίσεις  σε  βάρος  των συμμετεχόντων είτε  ζητώντας από τους οικονομικούς  φορείς  να
δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη μεθοδολογία  με  την  οποία  θα αξιολογήσουν  τις  πληροφορίες
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

66 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν από την τελευταία τριετία  

67 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει  να σχετίζονται  και να είναι  ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ.  άρθρο 82 ν.
4412/2016)
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2.2.7.1.2 Θα  πρέπει  να  έχει  υποστεί  όλες  τις  προβλεπόμενες
επιθεωρήσεις  από  το  Λιμενικό  Σώμα,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  πιστοποιούν  την
καταλληλότητα του σκάφους για ασφαλή πλεύση.

2.2.7.1.3 Η  μεταφορική  ικανότητα  (αναγραφόμενη  στο
Πιστοποιητικό Ασφαλείας) από :

2.2.7.1.3.1 Από Νήσο Κω είναι

2.2.7.1.3.1.1 Άνω των εικοσιπέντε  (25)  ατόμων με  τα
υλικά τους και

2.2.7.1.3.1.2 Από  ενός  (1)  έως  οκτώ  (8)  οχημάτων
(φορτηγά 2,5 τόνων) ή τριών (3) οχημάτων μήκους 15 μέτρων ή 3 μηχανημάτων έργων
(Φορτωτής, Προωθητής Γαιών, Εκσκαφέας) σε μία διαδρομή.

2.2.7.1.3.2 Από Νήσο Λέρο για Φαρμακονήσι, Λειψούς και
Αρκοιούς, είναι άνω των εικοσιπέντε (25) ατόμων με τα υλικά τους.

2.2.7.1.3.3 Από Νήσο Κάλυμνο προς Τέλενδο,  είναι  άνω
των εικοσιπέντε (25) ατόμων με τα υλικά τους.

2.2.7.1.4. Πλοία  που  στερούνται  τις  παραπάνω  ικανότητες,
αυτόματα αποκλείονται του διαγωνισμού.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

2.2.8.1 Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με
την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της  παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς68.
Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους
πόρους,  με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται. 

2.2.8.2 Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται  με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους
οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 69.

2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 70.

2.2.8.4 Αν  ο  υποψήφιος  πάροχος  υπηρεσιών  κάνει  επίκληση  στην
ικανότητα από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα
διαθέσουν  τους  ίδιους  διαθέσιμους  πόρους  σε  άλλους  κατά  τον  χρονικό  διάστημα

68 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  

69 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
70 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
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εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  στο  φάκελο  τεχνικής
προσφοράς. 71

2.2.9Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς:  α)  δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  και  β)
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  στον  φάκελο
δικαιολογητικών συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με
το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  ΙΙΙ,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

2.2.9.1.2 Το ΤΕΥΔ72 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη
μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr)  και
(www.hsppa.gr ).

2.2.9.1.3 Σε όλες τις  περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού
φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,
υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  το  οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2.2.9.1.4 Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό
εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.73

2.2.9.1.5 Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση
οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα74

71  Δύναται, (κατά την κρίση της ΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.2 του Ν.4412/2016, να προστεθεί παράγραφος 2.2.8.5 Η
εκτέλεση  των  κάτωθι  εργασιών/  καθηκόντων…(περιγράφονται  αναλυτικά  από  την  ΑΑ) γίνεται  υποχρεωτικά  από  τον
προσφέροντα ή αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην
ένωση αυτή.

72 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 

73 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
74 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται  στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
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2.2.9.2.1  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως
2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201675.

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή
ένωση αυτών στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  σύμφωνα με  την παράγραφό
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)76

2.2.9.2.3 Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,  εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το
σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.477.

2.2.9.2.4 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται  να υποβάλλουν
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει
τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

2.2.9.2.5 Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα
ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν78.

2.2.9.2.6 Β.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά79:

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

75 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
76 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
77 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
78 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
79 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού
μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που
εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει  ότι  πληρούνται αυτές οι  προϋποθέσεις.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.280 και 2.2.3.481 περίπτωση
β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας και  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

2.2.9.2.7 Ειδικότερα 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 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. 

2.2.9.2.8 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 Εσόδων82.

2.2.9.2.9 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν

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

από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.  2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),  καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

80 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής της  προσφοράς,  σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

81 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
82 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

Σελίδα 26



προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

2.2.9.2.10 Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου
κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

2.2.9.2.11 Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου
2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

2.2.9.2.12 γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της
παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.9.2.13 δ) για  την  παράγραφο  2.2.3.5,  δικαιολογητικά
ονομαστικοποίησης  των  μετοχών83,  εφόσον  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  ανώνυμη
εταιρία.  (Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι  εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο
Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν  περί  τούτου  υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους):

2.2.9.2.14 Ειδικότερα  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων
της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

2.2.9.2.15 Εάν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπή
ανώνυμη εταιρία,  και εφόσον έχει,  κατά  το  δίκαιο της έδρας της,  ονομαστικές  μετοχές
προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους  της  έδρας,  από το  οποίο  να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών  του  κάθε  μετόχου,  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού  προσώπου  των  μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

2.2.9.2.16 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά
το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει
βεβαίωση περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών από αρμόδια  αρχή,
εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην

83 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
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εταιρεία.  Αν δεν προσκομισθεί  κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί  τους
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

2.2.9.2.17 Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση
της  ως άνω αιτιολογίας.  Δύναται,  ωστόσο,  να  αποδείξει  τη  δυνατότητα  υποβολής  της
κατάστασης  μετόχων,  και  μόνο  στην  περίπτωση αυτή  η  εταιρεία  αποκλείεται  από  την
παρούσα διαδικασία.

2.2.9.2.18 Περαιτέρω,  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης
υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005" 84.και

2.2.9.2.19 ε)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα,  στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.

2.2.9.2.20 B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)
προσκομίζουν, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος  XI  του Προσαρτήματος  Α΄ του ν.  4412/2016,  με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται  τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.85

2.2.9.2.21 Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί
φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

2.2.9.2.22 Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2.2.9.2.23 Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν  δικαιολογητικά  ,  στον  φάκελο  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  όπως
παρακάτω:

2.2.9.2.23.1 Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο
ελάχιστος μέσος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2016, 2017 και 2018) από
84 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
85 Πρβλ. Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η Α.Α.  απαιτεί  στην εκάστοτε διακήρυξη,  κατά

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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ημερομηνία  υποβολής  δικαιολογητικών  συμμετοχής  /  προσφοράς),  στον  τομέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, είναι τουλάχιστον ίσος με το
50%  του  ύψους  της  εκτιμώμενης  μέγιστης  αξίας  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  που  ο
υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο
κύκλος εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι αναλογικά
τουλάχιστον ίσος  με το 50%  του ύψους  της εκτιμώμενης μέγιστης αξίας σύμβασης.

2.2.9.2.23.2 Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να
αποδεικνύει  την οικονομική και  χρηματοοικονομική του επάρκεια  με  οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.86

2.2.9.2.24 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν,  στον  φάκελο  δικαιολογητικών
κατακύρωσης, το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.687

2.2.9.2.25 Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης της
παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν,  στον  φάκελο  δικαιολογητικών
μειοδότη,  το  σύνολο  των  δικαιολογητικών  /  πιστοποιητικών  που  αναφέρονται  στην
παράγραφο 2.2.788.

2.2.9.2.26 Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και
εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,
προσκομίζει,  στον  φάκελο  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  τα  κατά  περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

2.2.9.2.27 Β.7. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους89 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  προσκομίζουν  στις
αναθέτουσες αρχές, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται  από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.

86 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

87 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του
Παραρτήματος  XII του Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016,  τα οποία  αντιστοιχούν,  σε  κάθε περίπτωση,  στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

88 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.

89 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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2.2.9.2.27.1 Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται
τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων
στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

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

2.2.9.2.27.3 Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

2.2.9.2.28 Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης,
τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4412/2016.

2.2.9.2.29 Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας
επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,  στον
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για
τον σκοπό αυτό.90

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης91 

Κριτήριο  ανάθεσης92 της  Σύμβασης93 είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής94 , 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που
ορίζονται στο Παράρτημα της Διακήρυξης, για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

90 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

91 Πρβλ  άρθρο 86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

92 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει  να συνδέονται  με το αντικείμενο της  σύμβασης,  σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από
προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους
προσφέροντες,  προκειμένου  να  αξιολογείται  ο  βαθμός  συμμόρφωσής τους προς  τα κριτήρια ανάθεσης.  Εάν  υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

93 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

94 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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2.4.1.2 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

2.4.1.3 Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής95.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και  ώρα που ορίζει  η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 "Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" 96.

2.4.2.1.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό
το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις
της  Υ.Α.  56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)" (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017)
και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας
Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και
το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

2.4.2.2.3 Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και
ώρας, δεν υπάρχει  η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις
τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει  τα  της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της97.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  "Δικαιολογητικά
Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά"  στον  οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

95 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
96 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ.

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
97 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά"
στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2.4.2.3.1 Από τον  προσφέροντα  σημαίνονται  με  χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό  χαρακτήρα98,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/16  .
Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.

2.4.2.3.2 Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  που  χρησιμοποιούνται  για  την
αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και  οικονομική
τους  προσφορά  συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα  ηλεκτρονικά  και  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει  εκ  νέου  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf]  .  Οι  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν  να
επισυνάψουν  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τεχνικής  και
οικονομικής  προσφοράς  στους  αντίστοιχους  (υπο)φακέλους  όπως  καθορίζεται  στις
παραγράφους  2.4.3  και  2.4.4  και  σύμφωνα  με  τα  υποδείγματα  τεχνικής  -οικονομικής
προσφοράς 99, των Παραρτημάτων IV και V αντίστοιχα. 

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω
(υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

2.4.2.5.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του
οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή
αρχείων  τύπου  .pdf και  εφόσον  έχουν  συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών,  χωρίς  να  απαιτείται  θεώρηση  γνησίου  της
υπογραφής.

2.4.2.5.2 Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη
υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον  οικονομικό  φορέα  με  μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2.4.2.5.3 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από
τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν
σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά

98 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
99 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη
μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ο σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει έγγραφα πρέπει απαραίτητα
να φέρει τον αριθμό του συστημικού διαγωνισμού / διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλεται
προσφορά,  την  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  καθώς  και  τον  αριθμό  του  συστημικού
διαγωνισμού που έχει  λάβει στο ΕΣΗΔΗΣ και το τμήμα του υπό ανάθεση έργου για το
οποίο υποβάλλεται  προσφορά, την επωνυμία και  την διεύθυνση καθώς και τον αριθμό
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου (σε
περίπτωση Ένωσης Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά
για όλα τα μέλη της), καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΝΟ: 10/2019

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΝΗΣΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 80 ΑΔΤΕ

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ……………………..  (συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο ανάλογα με τα
στοιχεία της προσφοράς που υποβάλλει σε έντυπη μορφή)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2019
Αριθμός συστημικού διαγωνισμού  ΕΣΗΔΗΣ: ………….

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../……
"Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία"

Διευκρίνηση:  Δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι  φάκελοι,  οι  οποίοι
είναι  δυνατόν να αποσφραγισθούν και  να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά
συμμετοχής  ή  στοιχεία  τεχνικής  προσφοράς  ή  στοιχεία  οικονομικής  προσφοράς  ή
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

2.4.2.5.4 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες
και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά
και  στοιχεία  που  έχουν  υποβάλει  ηλεκτρονικά,  όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας100.

2.4.3Περιεχόμενα Φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά" 

100 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  
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2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν101:

α)  Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως
προβλέπεται  στην  παρ.  4  του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016102,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο  2.2.9.1.  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc,
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί  αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).

β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016,
τις  παραγράφους  2.1.5  και  2.2.2  της  παρούσας  διακήρυξης  προσκομίζεται  σε  έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος "ΙV" της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των
προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα103 104. 

2.4.3.2.1 Να συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινής απορρίψεως σε
αντίθετη  περίπτωση,  από φύλλο συμμόρφωσης [Παράρτημα "IV"  (Υπόδειγμα Τεχνικής
Προσφοράς)] σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

2.4.3.2.2 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης
που προτίθενται  να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας  σε τρίτους,  καθώς και  τους
υπεργολάβους που προτείνουν105.

2.4.3.2.2.1 Να  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  στοιχεία
για  τον  υπεύθυνο  και  τον  αναπληρωματικό  υπεύθυνο  έργο  κατά  την  εκτέλεση  της
σύμβασης.

2.4.3.2.2.2 Υπεύθυνη  Δήλωση  με  την  οποία  να
δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

2.4.3.2.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση του τρίτου οικονομικού
φορέα με την οποία να δηλώνεται  δεν θα διαθέσει  τους  ίδιους διαθέσιμους πόρους σε
άλλους κατά τον χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης για το τμήμα που θα του
ανατεθεί. 

101 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
102 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www  .  eaadhsy  .  gr   
103 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
104 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών

βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η τεχνική προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

105 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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2.4.4Περιεχόμενα  Φακέλου "Οικονομική  Προσφορά"  /  Τρόπος  σύνταξης  και
υποβολής οικονομικών προσφορών

2.4.4.1 Η Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση το  αναγραφόμενο
στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα "V" της
διακήρυξης. 

2.4.4.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης106.

Συγκεκριμένα:

Υπέρ ΜΤΣ 4 %
Υπέρ Ενιαίας Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)

0,06%

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%

Χαρτόσημο 0,0836%
ΟΓΑ 20% επί
Χαρτοσήμου

0,01672%

ΣΥΝΟΛΟ 4,22032%

2.4.4.3 Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό Φ.Π.Α.  επί  τοις
εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

2.4.4.4 Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις
οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από την  αναθέτουσα αρχή107 στο  Παράρτημα  I της
παρούσας διακήρυξης. 

2.4.4.5 Στην  οικονομική  προσφορά θα πρέπει  να  επιλέγεται  με
σαφήνεια  ένας  από τους  τρόπους  πληρωμής που  περιγράφονται  στην  παρ.  (5.1)  της
παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών108  

2.4.5.1 Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους
οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  100  ημερών από την  επόμενη  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

2.4.5.2 Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

106 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
107 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
108 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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2.4.5.3 Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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

2.4.6Λόγοι απόρριψης προσφορών109

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

2.4.6.1 Η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο  και  με  το
περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί
όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4.
(Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού
αναδόχου) της παρούσας.110 

2.4.6.2 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί  κατά την αποσαφήνιση και  την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης.

2.4.6.3 Για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102
του ν. 4412/2016.

2.4.6.4 Η οποία είναι υπό αίρεση.

2.4.6.5 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών.

2.4.6.6 Η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

2.4.6.7 Η μη συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα της τεχνικής προσφοράς
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με την δομή του εν λόγω υποδείγματος

109 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
110 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών111

3.1.1.1 Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των
προσφορών   αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),
προβαίνει  στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

3.1.1.1.1 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά" την 15 Μαι 2019 και ώρα 10:00 πμ.

3.1.1.1.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Οικονομική
Προσφορά", κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά
πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την
επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως
εμπιστευτικές.

3.1.1.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς
φορείς  να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί,  ή  να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής  προσφοράς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.

3.1.2.2 Ειδικότερα :

α)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  καταχωρεί  όσους
υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου112.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
την  αποδοχή  όσων  τεχνικών  προσφορών  αντίστοιχα  πληρούν  τα  ανωτέρω.  Για  την

111 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου  100  και  ΥΑ  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

112 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής  και  των τεχνικών προσφορών μπορεί  να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας  της  "Επικοινωνίας",  μόνο  στην  αναθέτουσα  αρχή,  προκειμένου  η
τελευταία  να  ορίσει  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  του  (υπο)φακέλου  των
οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,  κατά την  ημερομηνία και  ώρα που ορίζεται  στην ειδική
πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ) Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
και  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας",  στην αναθέτουσα αρχή113 προς
έγκριση.

3.1.2.3 Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.
4412/2016. 

3.1.2.4 Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες  προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον της  Επιτροπής του  Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές114.  

3.1.2.5 Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια
απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  ανωτέρω
σταδίων115 ("Δικαιολογητικά  Συμμετοχής",  "Τεχνική  Προσφορά"  και  "Οικονομική
Προσφορά"), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω
της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

3.1.2.6 Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου116 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

3.2.1 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα ("προσωρινό
ανάδοχο"), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται
κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

113 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
114 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
115 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ.

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
116 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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3.2.2 Με  την  παραλαβή  των  ως  άνω  δικαιολογητικών,  το  σύστημα  εκδίδει
επιβεβαίωση της  παραλαβής  τους  και  αποστέλλει  ενημερωτικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα σ’
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

3.2.3 Αν  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει  εντός πέντε  (5)  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,
μέσω του Συστήματος,  ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.2.4 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

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

i)   κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

3.2.6 Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας
αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει
με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  ότι  πληροί,  οι  οποίες επήλθαν ή για τις  οποίες έλαβε γνώση μετά την
δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει  υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του117. 

3.2.7 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

3.2.8 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή 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. 

3.2.9 Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

117 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

3.3.2 Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης
της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

3.3.3 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α)  άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 3.4. 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,
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και
μόνον  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής
προσφυγής και  ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,  έπειτα από σχετική
πρόσκληση .118

3.3.4 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς  του  προθεσμία  που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)
ημέρες119 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.

3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία,  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

118 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
119 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

3.4.1 Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής120 η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

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

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

3.4.1.4 Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης121.

3.4.2 Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά122 μέσω  της
λειτουργικότητας  "Επικοινωνία"  του  ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό  τόπο του  διαγωνισμού,
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη "Προδικαστική Προσφυγή" και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή ή  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών123

3.4.3 Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται
παράβολο  από τον  προσφεύγοντα  υπέρ  του  Δημοσίου,  κατά  τα  ειδικά  οριζόμενα στο
άρθρο 363 του  ν.  4412/2016 στο άρθρο 19 παρ.  1.1 και  στο άρθρο 7 της  με  αριθμ.
56902/215 Υ.Α. 

3.4.4 Το  παράβολο  επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή
μερικής  αποδοχής  της  προσφυγής  του  ή  σε  περίπτωση  που,  πριν  την  έκδοση  της
απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

3.4.5 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει

120 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
121 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
122 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
123 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  εκτός  αν  ζητηθούν  προσωρινά  μέτρα
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

3.4.6 Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ: 

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

•  διαβιβάζουν  στην  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

3.4.7 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών  και  νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της
αναθέτουσας  αρχής  και,  σε  περίπτωση  παρέμβασης,  των  ισχυρισμών  του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής124.

3.4.8 Οι  χρήστες  -  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ125.

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

3.4.10 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

3.4.11 Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με
την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά126.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

124 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
125 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
126 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.

4.1.2 Για  την  υπογραφή της  σύμβασης απαιτείται  η  παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.  1 β) του ν.  4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

4.1.3 Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,
πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και  κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι  του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής. 127

4.1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο
4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.1.7 Στην  περίπτωση  χορήγησης  προκαταβολής,  μεγαλύτερου  ύψους
από  αυτό  που  καλύπτεται  με  την  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  προσκομίζεται  από  τον
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016
και 2.1.5. της παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο
5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

4.1.8 Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής
επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στα  πρωτόκολλα  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. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

127 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη μίσθωση πλοίου για
τη μεταφορά προσωπικού, μέσων και υλικού από τις νήσους Κω και Κάλυμνο, στις νήσους
Ψέριμο,  Καλόλιμνο,  Φαρμακονήσι,  Λέρο,  Αστυπάλαια  και  Νίσυρο  καθώς  επίσης  τη
μεταφορά προσωπικού και υλικού και από ν. Λέρο προς νήσους Φαρμακονήσι, Αρκοιούς
και Λειψούς και από τις νήσους Κω και Κάλυμνο προς νήσο Τέλενδο, ως εξής:

4.3.1.1 Δρομολόγιο Νο 1: Μία φορά την εβδομάδα, ημέρα Τρίτη, για το
δρομολόγιο Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος - Ψέριμος - Κάλυμνος - Μαστιχάρι (Κως).

4.3.1.2 Δρομολόγιο Νο 2: Μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη,
για το δρομολόγιο Μαστιχάρι  (Κως) -  Κάλυμνος -  Καλόλιμνος -  Κάλυμνος -  Μαστιχάρι
(Κως).

4.3.1.3 Δρομολόγιο Νο 3: Όταν απαιτηθεί, ημέρα Τετάρτη, και κατόπιν
ενημέρωσης  της  εταιρείας  από  την  80  ΑΔΤΕ,  για  το  δρομολόγιο  Μαστιχάρι  (Κως)  -
Κάλυμνος - Καλόλιμνος - Φαρμακονήσι - Καλόλιμνος - Κάλυμνος - Μαστιχάρι (Κως).

4.3.1.4 Δρομολόγιο Νο 4: Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και  υλικών  (συσκευασίες  καυσίμων  και  επικίνδυνων  φορτίων),  για  το  δρομολόγιο
Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος και αντίστροφα.

4.3.1.5 Δρομολόγιο Νο 5: Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και  υλικών  (συσκευασίες  καυσίμων  και  επικίνδυνων  φορτίων),  για  το  δρομολόγιο
Μαστιχάρι (Κως) ή Κάλυμνος - Λέρος και αντίστροφα (σε συνδυασμό με το δρομολόγιο Νο
2 ή αυτόνομα), αναλόγως της ημέρας υλοποιήσεως.

4.3.1.6 Δρομολόγιο Νο 6: Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και  υλικών  (συσκευασίες  καυσίμων  και  επικίνδυνων  φορτίων),  για  το  δρομολόγιο
Μαστιχάρι (Κως) - Αστυπάλαια - Μαστιχάρι (Κως).

4.3.1.7 Δρομολόγιο Νο 7: Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και  υλικών  (συσκευασίες  καυσίμων  και  επικίνδυνων  φορτίων),  για  το  δρομολόγιο
Μαστιχάρι (Κως) - Νίσυρος - Μαστιχάρι (Κως).

4.3.1.8 Δρομολόγιο Νο 8: Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και  υλικών  (συσκευασίες  καυσίμων  και  επικίνδυνων  φορτίων),  για  το  δρομολόγιο
Μαστιχάρι (Κως) - Αστυπάλαια - Νίσυρος - Μαστιχάρι (Κως).

4.3.1.9 Δρομολόγιο Νο 9. Μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη,
για το δρομολόγιο Λέρος – Φαρμακονήσι – Λέρος, κατόπιν ενημέρωσης της εταιρείας από
το 588 ΤΕ, και εγκρίσεως της 80 ΑΔΤΕ, ημέρα Τετάρτη.

4.3.1.10 Δρομολόγιο Νο 10. Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και υλικών, για το δρομολόγιο Λέρος – Αρκιοί και αντίστροφα.

4.3.1.11 Δρομολόγιο Νο 11. Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και υλικών, για το δρομολόγιο Λέρος – Λειψοί και αντίστροφα.
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4.3.1.12 Δρομολόγιο Νο 12. Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και υλικών, για το δρομολόγιο Λέρος – Αρκιοί- Λειψοί και αντίστροφα.

4.3.1.13 Δρομολόγιο Νο 13. Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και υλικών, για το δρομολόγιο Μαστιχάρι – Τέλενδος και αντίστροφα.

4.3.1.14 Δρομολόγιο Νο 14. Όταν απαιτηθεί για μεταφορά προσωπικού
και υλικών, για το δρομολόγιο Κάλυμνος – Τέλενδος και αντίστροφα.

4.3.2 Επισημαίνεται  ότι,  η  ημέρα της εκτέλεσης  των δρομολογίων μπορεί  να
τροποποιηθεί κατόπιν απαίτησης της υπηρεσίας.

4.3.3 Διευκρινίζεται  ότι  στα  παραπάνω  δρομολόγια  δε  θα  επιβαίνουν  λοιποί
επιβάτες, παρά μόνο προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

4.3.4 Τα δρομολόγια θα υλοποιούνται μέρα ή νύκτα ανάλογα με την απαίτηση
της ΑΔΤΕ.

4.3.5. Η  ημέρα  του  δρομολογίου,  η  συχνότητά  του  και  τα  εξυπηρετούμενα
μικρονήσια δύνανται να μεταβληθούν, μόνο μετά από συμφωνία με την 80 ΑΔΤΕ.

4.3.6. Οι  χρονικές  λεπτομέρειες  και  η  σειρά  μετάβασης  σε  κάθε  προορισμό
εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν, θα ρυθμίζονται σε συνεργασία του εκάστοτε
επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος που πρόκειται να μεταφερθεί και του πλοιάρχου
του  πλοίου  και  αφού  ληφθούν  υπόψη  οι  ανάγκες  της  στρατιωτικής  υπηρεσίας  και
ενημερωθεί η 80 ΑΔΤΕ.

4.3.7. Το πλοίο είναι υποχρεωμένο να παραμένει τουλάχιστον για μία ώρα (60΄
λεπτά) στις νήσους Ψέριμο, Καλόλιμνο και Φαρμακονήσι, ώστε να γίνεται η παράδοση -
παραλαβή των καθηκόντων των φρουρών.

4.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΕΥΣΗΣ

Τα δρομολόγια θα πρέπει να εκτελούνται κάθε φορά σύμφωνα με τους κανόνες της
ναυσιπλοΐας και  με τις  ισχύουσες διατάξεις  και  εντολές των Λιμενικών Αρχών. Όλες οι
κινήσεις του πλοίου και οι χειρισμοί του καπετάνιου θα γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
είναι εγγυημένη πρώτα από όλα η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και των υλικών.

4.5 Έλεγχος 

4.5.1 Η Υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει περιοδικά τα έγγραφα
του  πλοίου,  προκειμένου  να  διαπιστώνει  αν  διενεργούνται  οι  προβλεπόμενοι  έλεγχοι
ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4.5.2 Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων:

4.5.3.1 Περιοδικά,  κάθε  εξάμηνο  κατά  τη  διάρκεια  εφαρμογής  της
σύμβασης. 

4.5.3.2 Εκτάκτως, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

4.6 Λοιπές Διατάξεις 

Σελίδα 46



4.6.1 Η Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  τροποποίησης  ή  διακοπής  των
συμβάσεων  οποτεδήποτε,  μετά  από  10ήμερη  προειδοποίηση  του  συμβαλλόμενου
προμηθευτή,  εφόσον  αυτή  κρίνει  ότι  ο  διαγωνισμός  δεν  απέδωσε  τα  αναμενόμενα
αποτελέσματα (τιμή), ή για τους παρακάτω λόγους:

4.6.1.1 Όταν για λόγους απρόβλεπτους, διακοπεί η χρηματοδότηση της
80 ΑΔΤΕ από το ΓΕΣ.

4.6.1.2 Όταν  διακοπεί  η  άδεια  λειτουργίας  της  επιχείρησης  του/των
προμηθευτών.

4.6.1.3 Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της
στρατιωτικής  Υπηρεσίας  εν  προκειμένω),  για  οφειλές  του  προμηθευτή  στο  Δημόσιο,
Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και  ιδιώτες.  Αυτό αποτελεί  λόγο καταγγελίας  και  αιτία
λύσης της σύμβασης.

4.6.1.4 Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή.

4.6.1.5 Εάν διαπιστωθεί, η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
ελέγχου, εκ μέρους του προμηθευτή.

4.6.1.6 Αν  αποδειχθεί  ότι  η  συναλλαγή  μεταξύ  Μονάδων  και  του
προμηθευτή θίγει  τα συμφέροντα της Υπηρεσίας και παρεκκλίνει  των τεθέντων στόχων
του Δημοσίου.

4.6.1.7 Εάν  δημοσιονομικοί  λόγοι  προκαλέσουν  γενική  πτώση τιμών
των  ειδών  του  διαγωνισμού  και  η  διαφορά  με  τις  κατακυρωθείσες  τιμές  ανέλθει  σε
ποσοστό  πλέον  του  10%.  Στην  περίπτωση  αυτή,  θα  δίνεται  το  δικαίωμα  στο
συμβαλλόμενο προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τις εν λόγω τιμές, προκειμένου αυτές να
εναρμονισθούν με τη γενική εικόνα της αγοράς. Σε περίπτωση άρνησής του, η Υπηρεσία
θα διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη από το ελεύθερο εμπόριο.

4.6.1.8 Κάθε μειοδότης υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης
να γνωστοποιήσει εγγράφως στη στρατιωτική Υπηρεσία ότι:

4.6.1.8.1 Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική ή
άλλης μορφής εξάρτηση από την 80 ΑΔΤΕ.

4.6.1.8.2 Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια
των εργαζομένων.

4.7 Άλλοι Ειδικοί όροι

4.7.1 Η  Υπηρεσία  επιφυλάσσεται  για  τη  διενέργεια  επιπλέον  κρατήσεων
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν.

4.7.2 Η  80  ΑΔΤΕ έχει  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  διαγωνιζόμενους
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόµενων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι
υποχρεούνται να ανταποκριθούν άμεσα.
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4.7.3 Οι  τιμές  νοούνται  σε  ευρώ,  χωρίς  όρο  αναπροσαρμογής,
αναθεώρησης ή αυξομείωσής τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

4.7.4 Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνει  δεκτή κατά τη χρονική διάρκεια
ισχύος της σύμβασης. 

4.7.5 Ο  μειοδότης  υποχρεούται  στη  σύμβαση  που  θα  υπογράψει  να
αναφέρει  τον  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπό  του,  ο  οποίος  θα  παρευρίσκεται  στους
ελέγχους του πλοίου. 

4.7.6. Ο  πάροχος  υπηρεσιών οφείλει  να  ορίσει  υπεύθυνο  έργου και
αναπληρωματικό, τα στοιχεία του οποίου θα επικαιροποιηθούν στην ΑΑ και αντίστοιχα θα
γνωστοποιηθούν στην ΕΠΠ με την υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος πρέπει αφενός να
επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς
να  υποβληθούν  υποχρεωτικά  στοιχεία  για  τον  υπεύθυνο  και  τον  αναπληρωματικό
υπεύθυνο έργο κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

4.7.7 Η υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για μέτρα που τυχόν
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή,  για αυξήσεις  των κάθε φύσης δαπανών (φόρων,
τελών κλπ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας,
τιμής και χρόνου παράδοσης, της παροχής Υπηρεσίας.

4.8 Υπεργολαβία

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

4.8.2. 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.128.  Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην
Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο  υπεργολάβο  τον  οποίο  θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.8.3 Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3
και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της  παραγράφου  2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  υπερβαίνουν  σωρευτικά  το  ποσοστό του  τριάντα  τοις  εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους

128 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού. 

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

4.9 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 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β
της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/129 130

4.10 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης131 

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

4.10.1.1 Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης 

4.10.1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,
τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

129 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του  άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

130 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).

131 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  Ευρώ  μέσω  Τ.  Χ.  Ε  (τακτικά
χρηματικά  εντάλματα)  και  υπό  την  προϋπόθεση  υλοποίησης  του  δρομολογίου.  Σε
περίπτωση μη πραγματοποίησης δρομολογίου  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών,  η
Υπηρεσία δεν υποχρεούται να αναλάβει την οιοδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

5.1.2 Ο προμηθευτής κάθε μήνα θα εκδίδει τιμολόγια στο όνομα του
282 Μ/Κ ΤΕ για την ν. ΚΩ, εφόσον η έδρα της μειοδότριας εταιρείας είναι στην ν. ΚΩ, του
588  ΤΕ  εφόσον  η  έδρα  της  μειοδότριας  εταιρείας  είναι  στην  ν.  ΛΕΡΟ,  και  της  ΔΑΝ
ΝΙΣΥΡΟΥ εφόσον η έδρα της μειοδότριας εταιρείας είναι στην ν. Νίσυρο. Σε περίπτωση
που ο μειοδότης εδράζει εκτός των προαναφερόμενων νήσων τα τιμολόγια θα εκδίδονται
στο όνομα του 282 Μ/Κ ΤΕ.

5.1.3 Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται σε χρονικό διάστημα εξήντα (60)
ημερών. 

5.2. Για κάθε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

5.2.1 Απόδειξη πληρωμής της εταιρείας

5.2.2 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης

5.2.3 Αντίγραφα των Ποινικών μητρώων

5.3.5 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

 5.3.6 Βεβαίωση εν ισχύ από το ΣΕΠΕ 

5.3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ

Τον προμηθευτή βαρύνουν:

5.3.1 Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 8% (Ν. 2198/94)

5.3.2 Κρατήσεις 4,22032%

5.4 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.4.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας
βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος132 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει  από  αυτήν,  εάν  δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή  του κοινοποιείται  ειδική όχληση,  η οποία
περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί

132 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη  συμμόρφωσή  του,  η  οποία  λόγω  της  φύσης  του
αντικειμένου της σύμβασης επιβάλλεται να είναι άμεση. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

5.4.2 O ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
απ'  αυτήν,  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ύστερα  από την  κλήση  του  για  την
παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

5.4.3 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του μετά τη λήξη
του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση και πριν τη λήξη του χρόνου της παράτασης
που  χορηγήθηκε  είναι  δυνατόν  να  επιβάλλονται  εις  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες,  με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

5.4.4 Oι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

5.4.4.1 Σε  περίπτωση  που  ένας  διαγωνιζόμενος  υποβάλλει
ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς επίσης εάν δεν προσέλθει έγκαιρα στην ημερομηνία
που καθορίζεται στη διαταγή κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση, τότε η εγγύηση
συμμετοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

5.4.4.2. Σε  περίπτωση  παράβασης  εκ  μέρους  προμηθευτή,
οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης (καθυστερήσεις, άρνηση δειγματοληψίας,
ελλείψεις,  κακής  ποιότητας  προϊόντα κλπ.),  η  80 ΑΔΤΕ επιβάλλει  κατά την  κρίση της,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις:

5.4.4.2.1 Έγγραφη επίπληξη.

5.4.4.2.2 Πρόστιμο μέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται  εντός 30 ημερών από την επιβολή
του και αποδίδεται στο ΜΤΣ.

5.4.4.2.3 Πρόστιμο μέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται  εντός 30 ημερών από την επιβολή
του και αποδίδεται στο ΜΤΣ.

5.4.4.2.4 Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο
όνομα του και γενικά από κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από αυτή.

5.4.4.2.5 Κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, υπέρ του ΜΤΣ.

5.4.4.3 Η είσπραξη του προστίμου θα πραγματοποιείται  με  την
παρακάτω σειρά:

5.4.4.3.1 Απευθείας  πληρωμή  από  τον  προμηθευτή  στη
Διαχείριση Χρηματικού του 80 Κεντρικού Ταμείου Εθνοφυλακής (ΚΤΕΘ) Κω.
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5.4.4.3.2 Είσπραξη  από  τα  δικαιώματά  του  έναντι  της
Υπηρεσίας (π.χ. αξία εμπορευμάτων - παρακράτηση του αντίτιμου των τιμολογίων).

5.4.4.3.3 Παρακράτηση  από  την  εγγυητική  επιστολή  καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

5.4.4.4 Οι  παραπάνω  κυρώσεις  είναι  ανεξάρτητες  από  κάθε
αξίωση της Υπηρεσίας για ζημία που θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την αμέλεια του
προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

5.4.4.5 Μετά την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου, η 80 ΑΔΤΕ
μπορεί να αναθέσει την προμήθεια στον επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού ή σε άλλον
προμηθευτή, είτε με διαγωνισμό, είτε χωρίς διαγωνισμό κατά την κρίση της. Η επιπλέον
διαφορά τιμής βαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή για το διάστημα που μεσολαβεί από την
ημερομηνία κήρυξής του ως έκπτωτου, μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

5.2.3.6. Η  είσπραξη  της  παραπάνω  διαφοράς  τιμής  γίνεται  είτε
από όσα ενδεχομένως δικαιούται προς είσπραξη ο έκπτωτος προμηθευτής, είτε από την
ιδιαιτέρα του περιουσία, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

5.2.3.7. Ένσταση επί της επιβολής κύρωσης μπορεί να υποβληθεί
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης της 80 ΑΔΤΕ.

5.2.3.8. Ο  ανάδοχος δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την
κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

α.  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  οι  υπηρεσίες  δεν
παραδόθηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

γ.  Για  την  επιβολή  των  ανωτέρω  ποινικών  ρητρών
λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ή/και αναφορά /
απόφαση συλλογικού οργάνου της ΑΑ.

δ. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο
επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

5.2.3.9 Σε  περίπτωση  διαφωνίας  του  αναδόχου με  τις  επιβληθείσες
κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα
με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.

5.2.10 Εκτός από τις  κυρώσεις  που προβλέπονται  στην κείμενη νομοθεσία,  ο
ανάδοχος ευθύνεται  και  για  κάθε  ζημία  που  τυχόν  θα  προκύψει  εις  βάρος  της
Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η
Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων133  

5.3.1Ο ανάδοχος μπορεί να κινηθεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016134 οργάνου.

5.3.2Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

133 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
134 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Αποκλείεται  η  πλοιοκτήτρια  εταιρεία  να  εκχωρήσει  τα  δικαιώματα  και  τις
υποχρεώσεις της, ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. Εξαιρείται η περίοδος ακινησίας
του πλοίου (η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες κάθε έτος για έλεγχο από
τον  αρμόδιο  Νηογνώμονα),  οπότε  η  εταιρεία  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  πλοίο  άλλης
εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις και υπό την εποπτεία της.

6.2 Το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου
στο  οποίο  στηρίζεται,  όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

6.3 Κάθε  διαφορά  για  την  ερμηνεία  και  την  εκτέλεση  των  συμβάσεων  λύνεται,
εφόσον  από  την  κείμενη  νομοθεσία  προβλέπεται  τέτοιου  είδους  προσφυγή,  από  το
δικαστήριο  της  περιοχής  που  διεξάγεται  ο  διαγωνισμός,  με  εφαρμογή  του  ελληνικού
Δικαίου.

6.4 Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες απαγορεύουν την πλεύση του πλοίου
την καθορισμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας, τότε αυτή θα εκτελείται σε άλλη ημέρα και
ώρα που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, μετά από συνεννόηση με την 80 ΑΔΤΕ.

6.5 Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για τυχόν μέτρα
που θα ληφθούν  από οποιαδήποτε  αρχή  και  αυξήσεις  των πάσης  φύσεως δαπανών,
φόρων, τελών κλπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.

Α.1.1   Συμβατικό αντικείμενο αποτελεί η μίσθωση προς μεταφορά προσωπικού και
μέσων σε νήσους και μικρονήσους της περιοχής ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.

Α.1.2   Παραδοτέα δράσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.1

Α.1.3  Η ΑΑ εμπλέκεται στη διαδικασία με τις αρμόδιες επιτροπές διενέργειας του
διαγωνισμού  (ΕΔΔ),  παρακολούθησης  και  παραλαβής  (ΕΠΠ),  εξέτασης  ενστάσεων  –
προσφυγών (ΕΕΠ).

Α.1.4  Ο  πάροχος  υπηρεσιών οφείλει  να  ορίσει  υπεύθυνο  έργου και
αναπληρωματικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου να
έρχεται  σε  επαφή  με  τα  αρμόδια  όργανα  της  Υπηρεσίας  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα
προκύψει.

Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.3.1

Α3 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων

Δεν προηγήθηκαν της περιγραφόμενης στην παρούσα διαδικασίας.

Α.4 Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

Δεν απαιτείται.

Α.5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.5.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6

Α.5.2 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  θα  είναι  12  μήνες  με  δυνατότητα  παράτασης  1
εξαμήνου. Χρόνοι παράδοσης, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.3.

Α.6.3 Υπεργολαβία
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Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1.2 της παρούσας πρόσκλησης.

Α.6.4 Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.3.1

Α.6.5 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας.

Α.6.6 Εκπαίδευση προσωπικού 

Δεν απαιτείται.

Α.6.7 Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 

Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις προβλέψεις
των παρ. 2.2 και 4.1 της παρούσας πρόσκλησης αντίστοιχα.

Α.6.8 Προαιρέσεις

Δεν απαιτείται.

Α.6.9 Παρατάσεις 

Δυνατότητα παράτασης 1 εξαμήνου.

Α.6.10 Τροποποίηση Σύμβασης 

Τροποποίηση  σύμβασης, όπως  αναφέρεται  στην  παράγραφο  4.6  της
παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Β.1 Χρηματοδότηση 

Σε βάρος Π/Υ ΓΕΣ ΕΦ 1.011.202.00.000.00 ΑΛΕ 2420189001 με εκτιμώμενη αξία
σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00).

Β.2 Τιμές αναφοράς όπως παρακάτω:

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1
Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος - Ψέριμος - 
Κάλυμνος - Μαστιχάρι (Κως)

Χίλια τριακόσια ευρώ (1.300) €

2
Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος - Καλόλιμνος - 
Κάλυμνος -Μαστιχάρι (Κως)

Χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ (1.550) €

3
Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος - Καλόλιμνος - 
Φαρμακονήσι - Κάλυμνος - Μαστιχάρι (Κως)

Δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.900) €

4 Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος και αντίστροφα Χίλια επτακόσια (1.700) €

Σελίδα 56



Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

5
Κάλυμνος - Καλόλιμνος - Λέρος και 
αντίστροφα (αναλόγως της ημέρας 
υλοποιήσεως του δρομολογίου Νο 2)

Δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.900) €

6 Λέρος – Φαρμακονήσι- Λέρος Χίλια εννιακόσια τριάντα ευρώ (1.930) €

7
Μαστιχάρι (Κως)- Αστυπάλαια – Μαστιχάρι 
(Κως)

Δεν υφίσταται

8
Μαστιχάρι (Κως)- Νίσυρος – Μαστιχάρι 
(Κως)

Δεν υφίσταται

9
Μαστιχάρι (Κως)- Αστυπάλαια - Νίσυρος – 
Μαστιχάρι (Κως)

Δεν υφίσταται

10 Λέρος – Αρκιοί- Λέρος Δεν υφίσταται

11 Λέρος – Λειψοί- Λέρος Δεν υφίσταται

12 Λέρος – Λειψοί- Αρκιοί- Λέρος Δεν υφίσταται

13
Μαστιχάρι (Κως) - Τέλενδος- Μαστιχάρι 
(Κως)

Δεν υφίσταται

14 Κάλυμνος – Τέλενδος - Κάλυμνος Δεν υφίσταται

Β.3 Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις

Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.4 και 5.1 της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –   Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (προσαρμοσμένο  από  την
Αναθέτουσα Αρχή)
Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4.3, 5 και 6 της παρούσας και στο σχέδιο σύμβασης
του Παραρτήματος VII του Τεύχους Πρόσκλησης.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

(Σημειώσεις  σχετικά  με  τη  συμπλήρωση  του  ΤΕΥΔ  βρίσκονται  στο  τέλος  του
Παραρτήματος "Α" της παρούσας Διακήρυξης)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη  
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: 80 ΑΔΤΕ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 
-  Ταχυδρομική  διεύθυνση/Πόλη/Ταχ.  Κωδικός:  Στρδο  «Οδυσσέα
Ανδρούτσου»/ΚΩΣ/85300
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Θεοδωρακόπουλος Βασίλειος 
- Τηλέφωνο: 2242056443
- Ηλ. ταχυδρομείο: 80adte@gmail.com
-  Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού  τόπου)  (εάν  υπάρχει):
www  .  army  .  gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): : 60600000-4
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε μεταφορά προσωπικού και μέσων σε νήσους και
μικρονήσους της περιοχής ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ.

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει):10/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

http://www.army.gr/


Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

(πχ) Ναι. Πολύ Μικρή

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας  ενότητας,  στην  ενότητα  Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος  μέρους,  συμπληρώστε  το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση  συμπληρώστε  και
υπογράψτε το μέρος VI. 
α)  Αναφέρετε  την  ονομασία  του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό  αριθμό  εγγραφής  ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα
οποία  βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία
αναφοράς  των  εγγράφων):[……][……]
[……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
IV,  ενότητες  Α,  Β,  Γ,  ή  Δ  κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό
απαιτείται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε
θέση  να  προσκομίσει  βεβαίωση
πληρωμής  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης  και  φόρων  ή  να  παράσχει
πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή
στον  αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους
οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν
από  κοινού  στη  διαδικασία  σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας  ένωσης  ή
κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία
ο  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να
υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που  είναι  αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος  IV  και  στα  (τυχόν)  κριτήρια  και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε
ένα  από τους σχετικούς φορείς,  δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους
νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε
όχι,  ιδίως οι  υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο της ποιότητας και,  όταν  πρόκειται  για  δημόσιες
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο
οικονομικός φορέας,  παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε  τις  πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  της
σύμβασης  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το
ποσοστό  της  σύμβασης  που  θα
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος
οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α και  Β  του  παρόντος
μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτηxi·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxv

το  οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από  τους  λόγους  που  παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής
απόφασης  προσδιορίζοντας  ποιο  από
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
[ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι 
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απόφασης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει
λάβει  μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη
σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
("αυτοκάθαρση")xix;
Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxx:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισηςxxi,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1)  Μέσω  δικαστικής  ή  διοικητικής
απόφασης;
-  Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής
απόφασης,  εφόσον ορίζεται  απευθείας
σε  αυτήν,  τη  διάρκεια  της  περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxiii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του,  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του
στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
("αυτοκάθαρση");
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα  δύναται  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων
σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμαxxvii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με  άλλους  οικονομικούς
φορείς  με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την
ύπαρξη  τυχόν  σύγκρουσης
συμφερόντωνxxviii,  λόγω  της
συμμετοχής  του  στη  διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν
συμβουλές στην  αναθέτουσα  αρχή  ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxix;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη

[] Ναι [] Όχι
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πλημμέλειαxxx κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε  ως
αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία
της  προηγούμενης  σύμβασης  ,
αποζημιώσεις  ή  άλλες  παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών
ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των
λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/
αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του  αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο
πλεονέκτημα στη  διαδικασία ανάθεσης
ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την
ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση  μετοχών
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις  Άρθρο  8  παρ.  4  ν.
3310/2005xxxi:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις
εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8
του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη,
ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση  όλων  των
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Καταλληλότητα Απάντηση
1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  στα  σχετικά
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα
που  τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός  φορέας  μέλος
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια

Απάντηση:

Ο  ελάχιστος  μέσος  κύκλος  εργασιών
κατά την τελευταία τριετία  (2016, 2017
και  2018) από  ημερομηνία  υποβολής
δικαιολογητικών  συμμετοχής  /
προσφοράς),  στον  τομέα
δραστηριοτήτων  που  αποτελεί  το
αντικείμενο  της  σύμβασης,  είναι
τουλάχιστον ίσος  με το  50% του ύψους
της  εκτιμώμενης  μέγιστης  αξίας.  Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος
υπηρεσιών  δραστηριοποιείται  για
μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  τότε  ο
κύκλος εργασιών από την έναρξη των
δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι
αναλογικά τουλάχιστον ίσος  με το 50%
του  ύψους   της  εκτιμώμενης  μέγιστης
αξίας σύμβασης.  

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος:  [……]  κύκλος  εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): 
[……][……][……]

Σε  περίπτωση  που  οι  πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό
ή  ειδικό)  δεν  είναι  διαθέσιμες  για
ολόκληρη  την  απαιτούμενη  περίοδο,
αναφέρετε  την  ημερομηνία  που
ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις  δραστηριότητές
του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου
αναφοράςxxxiii,  ο  οικονομικός  φορέας
έχει  προβεί  στις  ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις  αγαθών του
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού
καταλόγου  αναφέρετε  τα  ποσά,  τις
ημερομηνίες  και  τους  παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:

Αριθμός  ετών  (η  περίοδος  αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης  που  αναφέρονται  στην
διακήρυξη): 
[…...........]
Περιγρ
αφή

ποσά ημερομ
ηνίες

παραλή
πτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxv,  ιδίως  τους  υπεύθυνους
για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί
τον  ακόλουθο  τεχνικό  εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση  της  ποιότητας και  τα
μέσα  μελέτης  και  έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας
εφοδιασμού και  ανίχνευσης  κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που  θα  παρασχεθούν  ή,  κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει  να  ανταποκρίνονται  σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας  θα επιτρέπει τη
διενέργεια  ελέγχωνxxxvi όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις  τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά

[] Ναι [] Όχι



τα  μέσα  μελέτης  και  έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει  για  τον  έλεγχο  της
ποιότητας;
6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών και
επαγγελματικών  προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται  στη  σχετική  πρόσκληση  ή
διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  έχει  στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας  προτίθεται,
να αναθέσει  σε  τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxxvii το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11)  Για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών:
Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες
αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων,  επαληθευόμενη  με
παραπομπές  στις  τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης  που  αναφέρονται  στη
διακήρυξη;

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
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Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης  ποιότητας  και/ή  τα  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  έχουν
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας
και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να  προσκομίσει  πιστοποιητικά που
έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα  απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
διευκρινίστε  ποια  άλλα  αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά  το  σύστημα  διασφάλισης
ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να  προσκομίσει  πιστοποιητικά που
έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα  απαιτούμενα  συστήματα  ή
πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
διευκρινίστε  ποια  άλλα  αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά  τα  συστήματα  ή  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με  τα  μέρη  Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Η προσφορά μου ισχύει για διάστημα 100 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι  είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν :
α)  η  αναθέτουσα αρχή  ή  ο  αναθέτων φορέας έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxix.
β)  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στην  80  ΑΔΤΕ,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV  –Υπόδειγμα  Τεχνικής  Προσφοράς  (Προσαρμοσμένο  από  την
Αναθέτουσα Αρχή)

TEXNIKH   ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Υπόδειγμα)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..
Α. ΔΗΛΩΣΗ 

Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των Εταιρείας /-
ιών:
                                                                                                                                     
                                                                                                                                        

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι η Εταιρεία /  οι  Εταιρείες  μας, προκειμένου να διαμορφώσει  /-ουν την Τεχνική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύμβασης για την  Μελέτησαν  με
προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:

 Την  υπ’  αρίθμ.10/2019  Διακήρυξη  του  Διαγωνισμού,  με  όλα  τα  σχετικά
Παραρτήματα  και  τις  Προσθήκες  της  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  του
διαγωνισμού.

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

1.Ότι  η  Εταιρεία  /οι  Εταιρείες  μας έλαβε  /-αν  γνώση των Ειδικών Όρων των προς
παροχή  υπηρεσιών  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  απαιτούνται  και  αναλύονται
στην Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

2. Ότι  η  Εταιρεία  /οι  Εταιρείες  συμμορφώνεται  πλήρως  με  τις  απαιτήσεις  που
αφορούν στην μίσθωση πλοίου προς μεταφορά προσωπικού και μέσων σε νήσους και
μικρονήσους της περιοχής ευθύνης της 80 ΑΔΤE καθώς επίσης και την τήρηση όλων των
προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

3.Αναλυτικά:

A/A
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

Υ ΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο
ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις
στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού
δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Οι  προσφερόμενες
υπηρεσίες  ……….
συμμορφώνονται  (ή  σε
αντίθετη  περίπτωση  δεν
συμμορφώνονται
αιτιολογώντας πλήρως τους
λόγους)  με  τις  απαιτήσεις
της εν λόγω παραγράφου

Αν  απαιτείται
παραπομπή
επισυνάπτεται  το
σχετικό  έγγραφο  με
αρίθμηση π.χ. Π1

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


A/A
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

Υ ΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Συμπληρώνεται  ο  παραπάνω  Πίνακας  υποχρεωτικά  για  κάθε
παράγραφο  των  Όρων  των  της  Διακήρυξης  με  την  αντίστοιχη
αναγραφή  ότι  η  προσφερόμενες  υπηρεσίες  –  προσφερόμενα  είδη
συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις.  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, η μη
συμπλήρωση  και  υποβολή  της  τεχνικής  προσφοράς  όπως  το
συγκεκριμένο υπόδειγμα αποτελεί λόγω απόρριψής της.

σ
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ 
Υπογραφή /-ες
         και
  Σφραγίδα /-ες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υπόδειγμα  Οικονομικής  Προσφοράς  (Προσαρμοσμένο  από την
Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 (Υπόδειγμα)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..
Α. ΔΗΛΩΣΗ

Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των
Εταιρείας /-ιών:
                                                                                                                             
                                                                                                                                

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:

4. Ότι  η  Εταιρεία/οι  Εταιρείες  μας,  προκειμένου  να  διαμορφώσει  /-ουν  την
Οικονομική  Προσφορά  της  /  τους  για  την  υλοποίηση  της  Σύναψη  Σύμβασης  για  την
Ανάδειξη  Προμηθευτή  μίσθωσης  πλοίου  προς  μεταφορά  προσωπικού  και  μέσων  σε
νήσους και μικρονήσους της περιοχής ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ μελέτησαν με προσοχή και
έλαβαν υπόψη τους:

 Την υπ’ αρίθμ. 10/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με όλα
τα σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
διαγωνισμού

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

5. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των Όρων των προς παροχή
υπηρεσιών  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  απαιτούνται  και  αναλύονται  στην
Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

6. Ότι  η  Εταιρεία  /οι  Εταιρείες  μας  έλαβαν  γνώση  και  συμπεριέλαβαν  στην
οικονομική  προσφορά  (προσφερόμενη  τελική  τιμή)  κάθε  κόστος  για  την  παροχή
υπηρεσιών  μεταφοράς  προσωπικού  –  υλικών  και  μέσων,  όπως  αυτές  ορίζονται  στην
παρούσα διακήρυξη.

7. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί
και  επιδόματα  προσωπικού,  χρηματοοικονομικά  έξοδα,  προβλεπόμενοι  φόροι,
ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον
πάροχο υπηρεσιών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά.

8.Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση τα
αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους και στους όρους της διακήρυξης. 

Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ 
Υπογραφή /-ες
         και
  Σφραγίδα /-ες 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10/2019
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΝΗΣΟΥΣ

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 80 ΑΔΤΕ
ΑΔΑ: ………………….

ΑΔΑΜ: ………………………….

……ΜΑΙ 2019



Στην Κω, σήμερα την ………., ημέρα της εβδομάδας …………. και ώρα …………,
στην έδρα της 80 ΑΔΤΕ, οι υπογεγραμμένοι:

α.  ………………………………………………………...,  ο  οποίος  ενεργεί  για
λογαριασμό της 80 ΑΔΤΕ που στο εξής θα ονομάζεται «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» και

β. …………………………………………………..……, εκπρόσωπος της εταιρείας
«…………………………………………….»,  που  στο  εξής  θα  ονομάζεται
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,

π ρ ο β ή κ α μ ε

στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης, για τη μίσθωση πλοίου προς μεταφορά
προσωπικού και μέσων σε νήσους και μικρονήσους της περιοχής ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ ,

σε εκτέλεση των κάτωθι:

α. Φ.600.163/……………………………....2019/80  ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/2   (δγη
διενέργειας του διαγωνισμού) (ΑΔΑ:      και ΑΔΑΜ:      ) και

β. Φ.600.163/……………………………….2019/80  ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ  (δγη
κατακύρωσης του διαγωνισμού) (ΑΔΑΜ:          )

οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

2. Η σύμβαση στηρίζεται:

α. Στο πρακτικό του διαγωνισμού.

β. Στην  διακήρυξη  του  διαγωνισμού
(Φ.600.163/…………………………….../80 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ).

γ. Στη  Φ.600.163/……………………………../80  ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ  (δγη
κατακύρωσης του διαγωνισμού).

δ. Στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή καθώς
και σε λοιπές διατάξεις που αφορούν σε τρόφιμα.

ε. Στα άρθρα που ακολουθούν.

3. Ο  αγοραστής  αναθέτει  στον  προμηθευτή  την  προμήθεια  των  ειδών  του
Παραρτήματος «Α» της παρούσας, με την έναντι αυτών αναγραφόμενη τιμή, χωρίς ΦΠΑ.
Ο  προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  προμήθεια  των  υπόψη  ειδών,  με  τους  ακόλουθους
όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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ΑΡΘΡΟ 1  ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ενός (1) έτους, αρχόμενη από 01 Iουλ 2019
με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ενός (01) επιπλέον εξαμήνου, με τους
ίδιους ακριβώς όρους και τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2  ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Το αντικείμενο της συμβάσεως,  αφορά τη θαλάσσια μεταφορά προσωπικού,
εφοδίων, υλικών, τμημάτων και μέσων στις μικρονήσους της 80 ΑΔΤΕ, με το πλοίο……..,
νηολογίου              , με αριθμό ΙΜΟ                και Διεθνές Διακριτικό Σήμα                , της
εταιρείας           , για τα δρομολόγια που αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσας
σύμβασης και με το αναγραφόμενο για κάθε δρομολόγιο μίσθωμα.

2. Στα δρομολόγια του Παραρτήματος δε θα επιβαίνουν λοιποί  επιβάτες,  παρά
μόνο προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

3. Παρέχεται η δυνατότητα, μετά από συνεννόηση της 80 ΑΔΤΕ και της εταιρείας,
όπως  τα  δρομολόγια  να  εκτελούνται  την  επόμενη  ή  άλλη  ημέρα  από την  παραπάνω
καθορισθείσα, για υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους (απαγόρευσης πλου από Λιμεναρχείο,
επίσημη αργία κλπ.).

4. Το  πλοίο  είναι  υποχρεωμένο  να  παραμένει,  όταν  απαιτηθεί  και  κατόπιν
συνεννόησης μεταξύ της 80 ΑΔΤΕ και της εταιρείας, σε χρόνο όχι λιγότερο από 1 ώρα στις
νήσους Ψέριμο, Καλόλιμνο και Φαρμακονήσι, ώστε να γίνεται η παράδοση - παραλαβή
των  Φυλακίων  μεταξύ  των  Αρχιφυλάκων,  εκτός  και  αν  πραγματοποιείται  ταυτόχρονα
αλλαγή, σε περισσότερες της μίας μικρονήσους, οπότε ο παραπάνω χρόνος παραμονής
μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι κάτω της 1 ώρας, σε κάθε μικρόνησο.

5. Η  συχνότητα  των  δρομολογίων  δύναται  να  μεταβληθεί  μόνο  μετά  από
συμφωνία της 80 ΑΔΤΕ με την εταιρεία. 

6. Οι χρονικές λεπτομέρειες και η σειρά μεταβάσεως σε κάθε προορισμό, εφόσον
οι  καιρικές  συνθήκες  το  επιβάλλουν,  θα  ρυθμίζονται  σε  συνεργασία  του  εκάστοτε
επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος που πρόκειται να μεταφερθεί και του πλοιάρχου
του πλοίου και αφού ληφθούν υπόψη, οι ανάγκες της στρατιωτικής υπηρεσίας.

7. Η στρατιωτική υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερούς παύσης της συμφωνίας
χωρίς  καμία  οικονομική  ή  άλλη  επιβάρυνση,  εφόσον  δεν  συντρέχουν  λόγοι
χρησιμοποιήσεως από αυτή του μισθωμένου πλοίου για μεταφορά προσωπικού και υλικού
ή  το  είδος  του  πλοίου  λόγου  μεγέθους  ή  άλλου  λόγου  δεν  την  εξυπηρετεί,  με  την
υποχρέωση  της  ενημέρωσης  της  εταιρείας,  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  ημέρα  του
δρομολογίου.

8. Η  παρούσα  σύμβαση  δύναται  επίσης  να  λυθεί  άμεσα  εάν  για  λόγους
απρόβλεπτους, διακοπεί η χρηματοδότηση της 80 ΑΔΤΕ από το ΓΕΣ.
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ΑΡΘΡΟ 3  ο  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΕΥΣΗΣ

Τα δρομολόγια θα πρέπει να εκτελούνται κάθε φορά σύμφωνα με τους κανόνες της
ναυσιπλοΐας και  με τις  ισχύουσες διατάξεις  και  εντολές των Λιμενικών Αρχών. Όλες οι
κινήσεις του πλοίου και οι χειρισμοί του καπετάνιου θα γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
έχει εξασφαλισθεί πρώτα από όλα η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 4  ο  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

1. Το πλοίο θα πρέπει να έχει υποστεί όλες τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις από
τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να πιστοποιούν την καταλληλότητα του σκάφους
για ασφαλή πλεύση.

2. Η  μεταφορική  ικανότητα  (αναγραφόμενη  στο  Πιστοποιητικό  Ασφαλείας  και
βεβαιούμενη από ναυπηγό), θα πρέπει να είναι:

α. Από Νήσο Κω είναι

(1) Άνω των εικοσιπέντε (25) ατόμων με τα υλικά τους και

(2) Από ενός (1) έως οκτώ (8) οχημάτων (φορτηγά 2,5 τόνων) ή τριών
(3) οχημάτων μήκους 15 μέτρων ή 3 μηχανημάτων έργων (Φορτωτής, Προωθητής Γαιών,
Εκσκαφέας) σε μία διαδρομή.

β. Από Νήσο Λέρο για Φαρμακονήσι, Λειψούς και Αρκιοιούς, είναι άνω των
εικοσιπέντε (25) ατόμων με τα υλικά τους.

γ. Από Νήσο Κάλυμνο προς Τέλενδο, είναι άνω των εικοσιπέντε (25) ατόμων
με τα υλικά τους.

3. Το χρησιμοποιούμενο πλοίο θα είναι αυτό με το οποίο η εταιρεία έλαβε μέρος
στο διαγωνισμό και το οποίο διαθέτει τα προβλεπόμενα από το Νόμο Έγγραφα (Έγγραφο
Εθνικότητας, Πιστοποιητικό Ασφαλείας κλπ.) σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 5  ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, μετά το τέλος του τελευταίου δρομολογίου κάθε
τριμήνου,  με  την  προσκόμιση  από  τον  προμηθευτή  όλων  των  δικαιολογητικών,  που
προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις:

α. Τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών  εξοφλημένο,  το  οποίο  να  αναγράφει
αναλυτικά τις ημερομηνίες όλων των πραγματοποιηθέντων δρομολογίων.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ και το ΝΑΤ.

γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

δ. Βεβαίωση ΣΕΠΕ.
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2. Η  80  ΑΔΤΕ  δεν  ευθύνεται  για  τυχόν  καθυστερήσεις  στην  πληρωμή  του
μειοδότη, που οφείλονται σε δυσχέρεια αποδέσμευσης ανάλογων πιστώσεων από τους
προϊστάμενους φορείς της ή αλλαγές που τυχόν θα υπάρξουν σε κρατήσεις, φόρους κτλ.

ΑΡΘΡΟ 6  ο  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ

1. Ο  ΦΠΑ  βαρύνει  την  Στρατιωτική  Υπηρεσία  (το  ύψος  του  ΦΠΑ
αναπροσαρμόζεται αναλόγως της μεταφοράς).

2. Τον προμηθευτή βαρύνουν:

α. Οι νόμιμες κρατήσεις, ύψους 4,22032% αναλυόμενες ως εξής: 

(1) ΜΤΣ 4,00%

(2) ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%

(3) ΑΕΠΠ 0,06%

(4) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,0836%

(5) ΟΓΑ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0.01672%

β. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 8% (Ν. 2198/94).

ΑΡΘΡΟ 7  ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σε  περίπτωση παράβασης  εκ  μέρους προμηθευτή,  οποιουδήποτε  από τους
όρους της σύμβασης (καθυστερήσεις,  άρνηση επιβίβασης, μη διάθεση του μισθωμένου
πλοίου  της  σύμβασης  κλπ.),  η  80  ΑΔΤΕ επιβάλλει  κατά  την  κρίση  της,  αθροιστικά  ή
διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις:

α. Έγγραφη επίπληξη.

β. Πρόστιμο  μέχρι  25%  του  ύψους  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ημερών από την επιβολή του και αποδίδεται
στο ΜΤΣ.

γ. Πρόστιμο  μέχρι  50%  του  ύψους  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ημερών από την επιβολή του και αποδίδεται
στο ΜΤΣ.

δ. Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και γενικά από
κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από αυτή.

ε. Κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,
υπέρ του ΜΤΣ.
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2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για
ζημία  που  θα  προέλθει  άμεσα  ή  έμμεσα  από  την  αμέλεια  του  προμηθευτή  να
πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

3. Μετά την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου, η ΑΔΤΕ δύναται να αναθέσει την
προμήθεια  στον  επόμενο  μειοδότη  του  διαγωνισμού  ή  σε  άλλον  προμηθευτή,  είτε  με
διαγωνισμό, είτε χωρίς διαγωνισμό κατά την κρίση της. Η επιπλέον διαφορά τιμής βαρύνει
τον έκπτωτο προμηθευτή για το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κήρυξης
του ως έκπτωτου, έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

4. Η είσπραξη της παραπάνω διαφοράς τιμής γίνεται είτε από όσα ενδεχομένως
δικαιούται προς είσπραξη ο έκπτωτος προμηθευτής, είτε από την ιδιαιτέρα του περιουσία,
κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

5. Ένσταση επί  της επιβολής κύρωσης μπορεί  να υποβληθεί  εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης της ΑΔΤΕ.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

1. Δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις  στον  προμηθευτή,  εφόσον  διαπιστωθεί  ανωτέρα
βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέσα στο συμβατικό
χρόνο.  Η  απόδειξη  της  ανωτέρας  βίας  βαρύνει  τον  προμηθευτή.  Ως  περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των θαλάσσιων
συγκοινωνιών.

β. Πυρκαγιά στο πλοίο.

γ. Πόλεμος.

δ. Αποδεδειγμένη  βλάβη  μηχανημάτων  του  πλοίου  που  να  επιδρά  στην
εκτέλεση της σύμβασης.

ε. Εμπορικός  αποκλεισμός  μεταφορών  (διεθνούς  δικτύου),  ή  εμπορικός
αποκλεισμός εισαγωγής (embargo), που οδηγεί στην αδυναμία προμήθειας καυσίμων.

2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται άμεσα από τον προμηθευτή
εγγράφως στην 80 ΑΔΤΕ και  να βεβαιώνονται  με  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά στοιχεία
(αρμόδιας αρχής), μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν.

ΑΡΘΡΟ 9  ο  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΔ

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής  Προγραμματισμού  Προμηθειών  (παράγραφοι  1  και  2  του  άρθρου  6  του
Ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και,
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της στρατιωτικής Υπηρεσίας,  μπορεί  να αποκλεισθεί
προμηθευτής  για  ορισμένο  ή  αόριστο  χρόνο  από  το  σύνολο  των  προμηθειών  του
δημοσίου  τομέα,  λόγω  ανάρμοστης  συμπεριφοράς  σε  διαδικασία  προμήθειας  ή  λόγω
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παράβασης  των  διατάξεων  περί  προστασίας  του  καταναλωτή,  για  την  οποία  έχει
καταδικαστεί αμετάκλητα.

ΑΡΘΡΟ 10  ο  
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ο προμηθευτής κατάθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
με αριθμό               ύψους         της Τράπεζας             , εγγυητική επιστολή συμμετοχής του
στο διαγωνισμό.

2. Η εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  θα  επιστραφεί  μέσα  σε  τριάντα  (30)
ημέρες από την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 11  ο  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Απαγορεύεται  στον  προμηθευτή,  η  εκχώρηση  των  δικαιωμάτων  και  των
υποχρεώσεών του, ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. Εξαιρείται η περίοδος ακινησίας
του πλοίου (η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες κάθε έτος για έλεγχο από
τον αρμόδιο Νηογνώμονα), οπότε ο προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει πλοίο άλλης
εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις και υπό την εποπτεία της.

2. Τα  δικαιώματα  της  Υπηρεσίας,  λόγω  μη  εφαρμογής  όρων  συμφωνιών  και
συμβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από το δημόσιο και
σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων.

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.

4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που ενδεχομένως θα
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν αποδέχεται καμία
επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες απαγορεύουν την πλεύση του πλοίου
την καθορισμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας, τότε αυτή θα εκτελείται σε άλλη ημέρα και
ώρα που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, μετά από συνεννόηση με την 80 ΑΔΤΕ.

6. Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνεται δεκτή στη διάρκεια της σύμβασης.

7. Κάθε διαφορά στην ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης λύνεται, εφόσον
από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το δικαστήριο της
περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του ελληνικού Δικαίου.

8. Η παρούσα σύμβαση και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της προμήθειας
διέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

9. Η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παύσης της
σύμβασης, χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση, εφόσον δεν συντρέχουν
λόγοι χρησιμοποίησης από αυτή του μισθωμένου πλοίου ή το είδος του πλοίου
λόγω  μεγέθους  ή  άλλου  λόγου  δεν  την  εξυπηρετεί  ή  χρησιμοποιήσει  δικά  της
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στρατιωτικά  μέσα  για  τις  μεταφορές,  με  υποχρέωση  ενημέρωσης  της  εταιρείας,
δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα του δρομολογίου.

10. Ομοίως,  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  τροποποίησης  ή  διακοπής  της
σύμβασης  οποτεδήποτε,  μετά  από  10ήμερη  προειδοποίηση  του  προμηθευτή,  εφόσον
αυτή  κρίνει  ότι  ο  διαγωνισμός  δεν  απέδωσε  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα  (τιμή  -
ποιότητα παροχής υπηρεσιών κλπ.) ή για τους παρακάτω λόγους:

α. Όταν για λόγους απρόβλεπτους, διακοπεί η χρηματοδότηση της 80 ΑΔΤΕ
από το ΓΕΣ.

β. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευτή.

γ. Όταν  εκδοθεί  από  δικαστήριο  κατάσχεση  εις  χείρας  τρίτων  (της
στρατιωτικής  Υπηρεσίας  εν  προκειμένω),  για  οφειλές  του  προμηθευτή  στο  Δημόσιο,
Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και  ιδιώτες.  Αυτό αποτελεί  λόγο καταγγελίας  και  αιτία
λύσης της σύμβασης.

δ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή.

ε. Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή μεταξύ της 80 ΑΔΤΕ και του προμηθευτή
θίγει τα συμφέροντα της Υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τεθέντων στόχων του Δημοσίου.

στ. Εάν  δημοσιονομικοί  λόγοι  προκαλέσουν  γενική  πτώση  τιμών  των
παρεχόμενων υπηρεσιών του διαγωνισμού και  η  διαφορά με τις  κατακυρωθείσες  τιμές
ανέλθει σε ποσοστό πλέον του 10%. Στην περίπτωση αυτή, θα δίνεται το δικαίωμα στο
συμβαλλόμενο προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τις εν λόγω τιμές, προκειμένου αυτές να
εναρμονισθούν με τη γενική εικόνα της αγοράς. Σε περίπτωση άρνησής του, η Υπηρεσία
θα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών από το ελεύθερο εμπόριο.

ζ. Εάν διαπιστωθεί ότι υπηρεσίες όμοιες με τις κατακυρωθείσες παρέχονται
από τον ίδιο προμηθευτή στην ελεύθερη αγορά σε χαμηλότερες τιμές με διαφορά τιμής σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τις κατακυρωθείσες του ισχύοντος διαγωνισμού. Στην
περίπτωση  αυτή  θα  δίδεται  το  δικαίωμα  στο  συμβαλλόμενο  προμηθευτή  να
αναπροσαρμόσει τις εν λόγω τιμές, προκειμένου αυτές να εναρμονισθούν με αυτές της
αγοράς. Σε περίπτωση άρνησής του, η Υπηρεσία θα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση
των υπηρεσιών αυτών από το ελεύθερο εμπόριο.

11. Η 80 ΑΔΤΕ διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει περιοδικά τα έγγραφα του πλοίου,
προκειμένου να διαπιστώνει αν διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας από
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

12. Επιπλέον, η 80 ΑΔΤΕ δύναται να μεταβάλλει τις ημέρες προγραμματισμού των
επανδρώσεων των μικρονήσων (οι οποίες θα καθοριστούν με διαταγή της 80 ΑΔΤΕ προς
τις  Μονάδες),  εφόσον  απαιτηθεί,  είτε  λόγω απρόβλεπτων  καταστάσεων  (π.χ.  καιρικές
συνθήκες),  είτε  προς  διευκόλυνση  των  Μονάδων  που  εμπλέκονται  με  τα  Φυλάκια  σε
θέματα  επάνδρωσής  τους  ή  υποστήριξης  ΔΜ  ή  εκτέλεσης  εκπαιδευτικών  και  άλλων
δραστηριοτήτων επί αυτών.

Μετά τη συναποδοχή και απόλυτη συμφωνία επί όλων των αναγραφέντων όρων, και αφού
αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα αναγραφόμενα, υπογράφεται η παρούσα σύμβαση σε
2 αντίτυπα όπως παρακάτω:
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Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία Ο προμηθευτής

(Υπογραφή ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο υπογράφοντος
 σφραγίδα της εταιρείας)

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Πίνακας Δρομολογίων για Μίσθωση
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Σχης (ΠΒ) Ιωάννης Μουστάκης
Ακριβές Αντίγραφο   Επιτελάρχης

Τχης (ΕΜ)Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος
             Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ



       80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
       ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
       4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3

         02 Απρ 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.163/218/15455Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΑ
ΔΡΟΜΟΛΟ-

ΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1
Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος - Ψέριμος - Κάλυμνος 
- Μαστιχάρι (Κως)

2
Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος - Καλόλιμνος - 
Κάλυμνος -Μαστιχάρι (Κως)

3
Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος - Καλόλιμνος - 
Φαρμακονήσι - Κάλυμνος - Μαστιχάρι (Κως)

4 Μαστιχάρι (Κως) - Κάλυμνος και αντίστροφα

5
Κάλυμνος - Καλόλιμνος - Λέρος και αντίστροφα 
(αναλόγως της ημέρας υλοποιήσεως του 
δρομολογίου Νο 2)

6 Λέρος – Φαρμακονήσι- Λέρος
7 Μαστιχάρι (Κως)- Αστυπάλαια – Μαστιχάρι (Κως)

8 Μαστιχάρι (Κως)- Νίσυρος – Μαστιχάρι (Κως)

9
Μαστιχάρι (Κως)- Αστυπάλαια - Νίσυρος – 
Μαστιχάρι (Κως)

10 Λέρος – Αρκιοί- Λέρος

11 Λέρος – Λειψοί- Λέρος

12 Λέρος – Λειψοί- Αρκιοί- Λέρος

13 Μαστιχάρι (Κως) - Τέλενδος- Μαστιχάρι (Κως)

14 Κάλυμνος – Τέλενδος - Κάλυμνος

Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία Ο προμηθευτής

(Υπογραφή ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο υπογράφοντος
 σφραγίδα της εταιρείας)
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Σχης (ΠΒ) Ιωάννης Μουστάκης
Ακριβές Αντίγραφο   Επιτελάρχης

Τχης (ΕΜ)Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος
             Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ
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i  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε  σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003,  σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,  των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους  και της
οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν  υπερβαίνει  τα  2
εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που δεν είναι  ούτε  πολύ μικρές  ούτε  μικρές και  οι  οποίες
απασχολούν  λιγότερους  από 250  εργαζομένους και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  δεύτερο  εδάφιο  του  άρθρου  78  “Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους  ΙΙ  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  ή  με  την  σχετική  επαγγελματική  εμπειρία,  οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με  άρθρο 73  παρ.  1  (β).  Στον  Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός  ΕΕ 2016/7)  αναφέρεται  ως
“διαφθορά”.
x Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και  εφαρμογή  της  Σύμβασης ποινικού  δικαίου  για  τη  διαφθορά και  του  Πρόσθετου  σ΄  αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος,  όπως αναφέρονται  στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.15)   που  ενσωματώθηκε  με  το  ν.  3691/2008  (ΦΕΚ 166/Α)
“Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του



Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xx Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽
εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η  επεξήγηση  πρέπει  να  καταδεικνύει  την  επάρκεια  των  μέτρων  που
λήφθηκαν. 
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης  είναι  δυνατή η  παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του  περιβάλλοντος  ή/και   όταν  ο  αποκλεισμός  θα  ήταν  σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv Όπως αναφέρονται  για  τους σκοπούς της  παρούσας διαδικασίας  σύναψης δημόσιας  σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix Πρβλ άρθρο 48.

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα  XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα
αυτό.
xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.



xxxv Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του  οικονομικού  φορέα,  αλλά  στων  οποίων  τις  ικανότητες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxvi Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
xxxvii Επισημαίνεται  ότι  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει αποφασίσει  να  αναθέσει  τμήμα  της  σύμβασης  σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
xxxviiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέα  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων)  που  παρέχουν  τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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