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ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων (Πρόσκληση
Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευσης Υπ’Αρίθμ. 33-19, για την Προμήθεια
4 Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού Προς Κάλυψη Κατε-
πείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Α-
ναθέτουσα Αρχή)

ΣΧΕΤ. : α. ΝΔ 721/1970 Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
β. Ν.Δ.Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσί-

ας»
γ. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη-
μοσίων Συμβάσεων»

δ. Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76), «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 (Άρθρο 14
Αντιμετώπιση Έκτακτων και Επειγουσών Αναγκών)

ε. Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α 21), «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερ-
νητικού Έργου και Άλλες Διατάξεις (Άρθρο 96 Συνδρομή του Υ-
πουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρί-
σης)»

στ. Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147 / 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ζ. Ν.4636/2019 (ΦΕΚ Α 169), «Περί Διεθνούς Προστασίας και Άλλες
Διατάξεις (Α. 122 Παράταση Προθεσμίας)»

η. Το Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας
θ. Φ.600/95/675747/Σ.3071/19 Νοε 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ1/4α
ι. Φ.814/3084/750674/Σ.5210/19 Νοε 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ3/4

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Τα (α),(γ) έως (η) σχετικά, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο, που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο Δημόσιο.

β. Το (β) σχετικό που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσί-
ας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

γ. Τη (θ) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας του ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ),
για τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια σκαφών μεταφοράς προσωπικού για
τη κάλυψη ανάγκης του θέματος καθώς και της γνωστοποίησης στην Αναθέτουσα
Αρχή (ΑΑ), των υποψηφίων οικονομικών φορέων που συμμετείχαν σε έρευνα α-
γοράς για την εν λόγω προμήθεια.
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δ. Το (ι) σχετικό, που αφορά στην απόφαση έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης, ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου  εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.600.
000,00€), για την προμήθεια των υλικών του θέματος.

2. Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

τους οικονομικούς φορείς, για τη προμήθεια σκαφών μεταφοράς προσωπικού,
σύμφωνα με το (θ) σχετικό:

α. ΑΤΕΣΕ.

β. BARRACUDA.

γ. MED.

δ. MΟSTRO.

ε. VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EGUIPMENT HELLAS SA.

στ. OCEANIC.

ζ. ONEX.

η. OTRERA - NEW MADERA.

θ. RAFNAR.

ι. SPORTIS.

Αριθμός Πρόσκλησης: 33-2019

να συμμετάσχουν στη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυ-
ξης, για την προμήθεια 4 ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, μη
στρατιωτικών προδιαγραφών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με την εν
συνεχεία υποστήριξη 7 ετών, προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμύριου εξα-
κοσίων χιλιάδων ευρώ (1.600.000,00€), με αντιστοιχία τιμής ανά σκάφος τις τετρα-
κόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00€), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτη-
μα «Α», με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο
86 του Ν. 4412/2016, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το α-
ντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, με τις επιφυλάξεις του άρθρου 88.

3. Η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τον Π/Υ ΓΕΣ οικ.
έτους 2019, στον ΕΦ: 1.011.701.00.000.00 και ΑΛΕ 3120989001, ανέρχεται στο
συνολικό ποσό του ενός εκατομμύριου εξακοσίων (1.600.000,00€) συμπεριλαμβα-
νομένων των κατά νόμο προβλεπομένων κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών
δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια.

4. Αρχή της παρούσας προμήθειας, είναι το Γενικό Επιτελείο Στρα-
τού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών
(ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ).
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5. Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών - προσφορών (διαδικασία
με διαπραγμάτευση) μέχρι στις 22 Νοε 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ
(καταληκτική ημερομηνία), στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π.
Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483228/210 3459946, FAX: 210-
3454603).

6. H αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22
Νοε 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργει-
ας Διαγωνισμού (ΕΔΔ).

7. Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευσης, για την
προμήθεια σκαφών μεταφοράς προσωπικού προς κάλυψη της ανάγκης του θέμα-
τος καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr) και στο
«Διαύγεια». Καταχώρηση αποφάσεων (κατά περίπτωση) θα αναρτηθούν στο
«Διαύγεια».

8. Τα έγραφα της σύμβασης, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το
ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, Π. Ράλλη 1, Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483150, κατά
τις εργάσιμες ώρες (Τετάρτη 20 Νοε 19) 08:00 έως 14:00, στην τιμή των δεκαπέ-
ντε ευρώ (15,00€) ανά αντίγραφο με κατάθεση στο λογαριασμό (IBAN) GR07-
0260-2370-0008-7020-1074-417, στην Τράπεζας Eurodank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό
Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος εγγράφων σύμβασης προμήθειας 4
ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, μη στρατιωτικών προδιαγραφών
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με την εν συνεχεία υποστήριξη 7 ετών».

9. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο
μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/
ΔΠΜ/4δ (Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων), Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2103483150, Fax:
(+30) 210-3454603.

10. Υπεύθυνος αξιωματικός συντονιστής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, για την εν λόγω
προμήθεια, ορίζεται ο Σχης (ΥΠ) Αναστάσιος Μαυρομάτης.

11. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος, Επιτελής ΑΣ-
ΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τηλ. 210-3483150.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Ταχυ-
πλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού Προς Κάλυψη Κατεπείγουσας
Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή

Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής

Υπλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
Επιτελής  4δ

http://www.army.gr
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Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων
Προσφυγικών Ροών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ1/4 - Γ3 - Γ4 ΝΑΙ -
ΓΕΣ/ΔΕΔ - ΔΣΕ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ ΝΑΙ -
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ-ΔΕΠΥ ΝΑΙ ΝΑΙ
Φ.Υ. ΝΑΙ ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ,

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΗΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/4δ
20 Νοε 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.600.163/23/419148/Σ.2609
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)

Επωνυμία Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)

Ταχυδρομική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 15778
Χώρα1 Ελλάδα, GR3
Κωδικός ΝUTS2 Κεντρικός Τομέας Αθηνών  GR 303
Τηλέφωνο 210 - 3483135
Φαξ 210 - 3454603
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο asdysdpm@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες3 Υπλγος (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαρά-

κος (τηλ. 2103483150)
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

www.army.gr

1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)

Καθορίζεται η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)] η οποία είναι Σχηματισμός Ενόπλων Δυνάμεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Δημόσιο4(άμυνα).

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας5

1.1.3.1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε προφορική και γραπτή
επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών στοιχείων της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής
επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Ειδικότερα οι προφορικές επικοινωνίες με τους

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 Ν.4270/14, Άρθρο 14, παρ. 1.στ.: Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος περιλαμβάνει την Προεδρία
της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρ− τητες Αρχές
που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων
περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον
προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό − απολογισμό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και
οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού
της, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

5 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22, παρ. 2 και 3 σε συνδυασμό με
το 32Α.

mailto:asdysdpm@otenet.gr
www.army.gr
www.army.gr
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προσφέροντες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο
και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα ενδεδειγμένα
μέσα, όπως με γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της
επικοινωνίας.

1.1.3.2 Τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων
περιλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις
ενδιαφέροντος και τις προσφορές και προς τούτο η διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας
και επικοινωνίας γίνεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή. Συγκεκριμένα κατά περίπτωση:

1.1.3.2.1 Κοινοποίηση μέσω της ανάρτησης στο «διαύγεια» προς
κάθε ενδιαφερόμενο και επιπλέον αποστολή της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς με την χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υποψήφιων οικονομικών
φορέων (σημείων επαφής / επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί) που συμμετείχαν σε έρευνα
αγοράς για τον λόγω πρόγραμμα προμήθειας, ήτοι (κατά αλφαβητική σειρά επωνυμίας):

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΑΤΕΣΕ s.orfanos@atese.gr

e.dimopoulos@atese.gr
2 BARRACUDA boats@barracuda.gr
3 MED m.galimberti@gruppomed.it

info@cy-boats.com
4 MOSTRO info@mostro.gr
5 NORSAFE john.georgiadis@norsafe.com

dfo@norsafe.com
6 OCEANIC oceanicribs@gmail.com
7 ONEX labro@onexcompany.com

pstoubis@gmail.com
8 OTRERA - NEW MADERA giliakopoulou@otreradt.com
9 RAFNAR ps@rafnar.gr
10 SPORTIS adam.zygowski@sportis.com.pl

g.damaskos@outlook.com
coutral@apgeanprojects.com

1.1.3.2.2 Υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς
φορείς εντός σφραγισμένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Φάκελος
Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους:

1.1.3.2.2.1 «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση
Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά».

1.1.3.2.2.2 «Οικονομική Προσφορά».

1.1.3.2.3 Υποβολή αποδεικτικών μέσων από τον προσωρινό
ανάδοχο φορείς εντός σφραγισμένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την ΑΑ.

1.1.3.3 Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι
αναθέτουσες αρχές μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του
απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο

mailto:orfanos@atese.gr
mailto:dimopoulos@atese.gr
mailto:boats@barracuda.gr
mailto:galimberti@gruppomed.it
mailto:info@cy-boats.com
mailto:info@mostro.gr
mailto:georgiadis@norsafe.com
mailto:dfo@norsafe.com
mailto:oceanicribs@gmail.com
mailto:labro@onexcompany.com
mailto:pstoubis@gmail.com
mailto:giliakopoulou@otreradt.com
mailto:ps@rafnar.gr
mailto:zygowski@sportis.com
mailto:damaskos@outlook.com
mailto:coutral@apgeanprojects.com
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των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής τους.

1.1.3.4 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της παρούσας πρόσκλησης και θα αποσφραγισθούν -
αξιολογηθούν κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

1.2.1 Είδος διαδικασίας

Για την ανάδειξη του / των οικονομικού /-ών φορέα /-ων (αναδόχου / -ων) θα
διεξαχθεί διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32
παράγραφος 2γ) και 32Α του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 142), για κάλυψη απαιτήσεων στο μέτρο
που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης
ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών.

1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο υπ. αριθ. Φ.819/359/71695/Σ.19497 έγγραφο της
08 Νοε 19 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ Π/Υ, επί του Ειδικού Φορέα 1.011.701.00.000.00
«Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών» του προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ έτους 2019, ΑΛΕ
3120989001.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης

1.3.1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι, η αγορά λοιπών μηχανημάτων και
εξοπλισμού, και συγκεκριμένα η προμήθεια τεσσάρων (4) ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς
προσωπικού, μη στρατιωτικών προδιαγραφών, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την
εκτέλεση της αποστολής τους, συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής /
προσφυγικής ροής.

1.3.1.2 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34520000-8 («Σκάφη»)

1.3.1.3 Είναι δυνατή η σύναψη μίας σύμβασης (για την προμήθεια εως και
του συνόλου των 4 σκαφών) έως και τέσσερις συμβάσεις (μία ανά σκάφος) που
αποτελούν τμήματα της παρούσας διαδικασίας.

1.3.1.4 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 όλους τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετέχουν στην
διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32Α του Ν. 4412/2016.

1.3.1.5 Η υποδιαίρεση σε τμήματα ανά υπό προμήθεια συμβατικό είδος /
υλικό, επιβλήθηκε λόγω του επείγοντος της προμήθειας για άμεση παράδοση – παραλαβή
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των συγκεκριμένων σκαφών σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δυνατότητες της αγοράς
(δηλώσεις των υποψήφιων προμηθευτών στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς) και με σκοπό
να εξασφαλισθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός.

1.3.1.6 Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα σκάφος
και μέχρι το σύνολο αυτών [τέσσερα (4)] και να αναδειχθούν μειοδότες / ανάδοχοι για ένα
(1), δυο (2), τρία (3) ή / και για τα τέσσερα (4) εφόσον μειοδότησαν. Επίσης, δύνανται να
συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης με έναν (1) ή και
περισσότερους διαφορετικούς τύπους σκαφών, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις της παρούσας.

1.3.1.7 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.

1.3.2 Αξία της Σύμβασης

1.3.2.1 Η συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας 4 ταχυπλόων σκαφών
μεταφοράς προσωπικού με εν συνεχεία υποστήριξη 7 ετών ανέρχεται σε ένα
εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.600.000€), με αντιστοιχία τιμής ανά σκάφος
τις τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000€).

1.3.2.2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς
που διενεργήθηκε από το αρμόδιο προσωπικό του ΓΕΣ.

1.3.2.3 Στις τιμές «καθαρής αξίας» συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις που
αναφέρονται στην συγκεκριμένη παράγραφο της παρούσας και όλα τα έξοδα μέχρι
παράδοσης των σκαφών στον τελικό προορισμό (στρατόπεδο Αττικής).

1.3.2.4 Η εν λόγω δαπάνη εντάσσεται στις «ειδικές απαλλαγές» κατά την
έννοια του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 11 του Ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14 ), σύμφωνα με το οποίο απαλλάσονται από το
φόρο η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων του δημοσίου [παράγραφος 1.α)δδ)].

1.3.3 Δικαίωμα Προαίρεσης – Αυξομείωση Ποσοτήτων

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.

1.3.4 Διάρκεια της Σύμβασης

1.3.4.1 Η διάρκεια της σύμβασης ανά τμήμα είναι ένας (1) μήνας, άρχεται δε
από την υπογραφή της και μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
σκαφών.

1.3.4.2 Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1.3.4.2.1 Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των σκαφών στον χώρο που ορίζεται στη παρούσα (στρατόπεδο νομού Αττικής).

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Σελίδα 8

1.3.4.2.2 Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως.

1.3.4.2.3 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί
διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών.

1.3.5 Δικαίωμα Προαίρεσης – Αυξομείωση Ποσοτήτων

1.3.5.1 Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.

1.3.5.2 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για:

1.3.5.2.1 Ολόκληρη την προς προμήθεια ποσότητα.

1.3.5.2.2 Μικρότερη ποσότητα έως το 50% της αρχικής
αναγραφόμενης στην παράγραφο 1.3.1. του παρόντος.

1.3.5.3 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση προμήθειας θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
σύμφωνα με το άρθρο 86 (Κριτήρια ανάθεσης) του Ν.4412/2016, η οποία εκτιμάται βάσει
κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης (Παράρτημα Ι
του παρόντος), με τις επιφυλάξεις του άρθρου 88 (Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές).
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως6:

1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

1.4.2 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

1.4.3 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.

1.4.4 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».

1.4.5 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

1.4.6 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»7.  Σε περίπτωση μη επάρκειας ικανού
αριθμού κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει στη
διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν με μέριμνα της Διοίκησης.

1.4.7 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

1.4.8 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».

1.4.9 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/τος 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»8, 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 με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/
2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,

6 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.

7 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
8 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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1.4.10 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

1.4.11 Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.4.12 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»,

1.4.13 Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδρομής
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης
συντονιστικού οργάνου.

1.4.14 Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

1.4.15 Της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.4.16 Της με αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147).

1.4.17 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».

1.4.18 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.

1.4.19 Του ν. 4514/2018 (Α’ 14) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες
διατάξεις». Άρθρο 111 [Τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α΄ 248)].

1.4.20 Του ν. 4587/18 (ΦΕΚ Α΄ 218) «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων -
Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις (Α. 7 Παράταση προθεσμίας)».

1.4.21 Του ν. 4636/19 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις (Α.
122 Παράταση προθεσμίας)».

1.4.22 Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

1.4.23 Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
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Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»
[Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)].

1.4.24 Της Υ.Α. υπ. αριθμ.2063/Δ1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση
Παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές
Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» .

1.4.25 Του Φ.819/359/71695/Σ.19497/08 Νοε 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

1.4.26 Της με αρ. Φ.800/133/134893 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση Οικονομικής
Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται
από αυτές (ΦΕΚ Α 2300/03-12-2007)».

1.4.27 Φ.800/124/272099/Σ.5862/12 Νοε 19/ΓΕΕΘΑ/Γ΄ΚΛΑΔΟΣ/ΤΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1.4.28 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3896 / 14 ΝΟΕ 19 / ΓΕΣ/ΕΓΑ

1.4.29 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3925 / 15 ΝΟΕ 19 / ΓΕΣ/ΕΓΑ

1.4.30 ΑΠ Φ.900/6/561022/Σ.347/23 Σεπ 19/ΓΕΕΘΑ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)/Α1/
Τμ.1 (ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

1.4.31 ΑΠ Φ.900/33/38131/Σ.279/25 Σεπ 19/ΓΕΣ/Α1 (ΔΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)/2α

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαπραγματεύσεων

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φακέλων προσφορών είναι η
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν απαιτείται λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας (Άρθρο 32 του Ν.4412/2016).

1.6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο9

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση χωρις δημοσίευση προκήρυξης,
πλην όμως για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ενημέρωσης τυχόν ενδιαφερόμενων
οικονομικών φορέων που δεν είναι γνωστοί στην ΑΑ, θα γίνει υποχρεωτική ανάρτηση στο
διαδίκτυο (πρόγραμμα «Διαύγεια») της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και κατά
περίπτωση, των αποφάσεων στο «Διάυγεια», καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι

9 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 διακήρυξης / γνωστοποίησης
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και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
απόφασης / εντολής διενέργειας της διαδικασίας.

1.6.3 Έξοδα δημοσιεύσεων

Δεν υφίστανται.

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 τους10.

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

2.1.1.1 Η παρούσα πρόσκληση με τα Παραρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής:

2.1.1.2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

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

2.1.1.4 Φ. 600/95/67/675747/Σ.3071/19 Νοε 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ1/4α (Απόφαση /
Εντολή Διενέργειας της Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης).

2.1.1.5 Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

2.1.2.1 Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τρίτη 19 και Τετάρτη 20
Νοεμβρίου 2019 και ώρες 08:00 – 14:00). Για την παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους11 , που ανέρχεται σε 15
ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με
σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω
εγγράφων της σύμβασης:

2.1.2.2.1 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, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά.

2.1.2.2.2 Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο

11 Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη
των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και
της ταχυδρομικής αποστολής τους.
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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.

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

2.1.2.4 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ,
η οποία υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραμμένη, υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως
κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.

2.1.2.5 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. Σε περίπτωση
χαρακτηρισμού ως εμπιστευτικής της οικονομικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή θα
προβαίνει στον άμεσο αποχαρακτηρισμό αυτής ενημερώνοντας σχετικά τον αντίστοιχο
οικονομικό φορέα.

2.1.2.6 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).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,
το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εγράσιμη, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα.

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 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 προθεσμιών12.

12 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
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2.1.3.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές, είτε
ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή13 κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά
από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, είτε ζητούνται απ’ ευθείας από την
Αναθέτουσα Αρχή (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ). 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 προμηθευτή και υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

2.1.4 Γλώσσα - Ορισμοί

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση

2.1.4.4 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.

2.1.4.5 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.14 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)15. Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

2.1.4.6 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).16 Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

2.1.4.7 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί
να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο,

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

13 Ν.4412/16, Άρθρο 32Α, τελευταίο εδάφιο: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές
όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο
για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης

14 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
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.

16 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
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είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

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

2.1.4.9 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.

2.1.4.10 Κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι αναφερόμενοι στα
θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι). Σε
περίπτωση διαφωνίας ή μη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου συγκεκριμένου όρου που
δύναται να δημιουργήσει παρερμηνείες, θα εξετάζεται αρμοδίως και κατά περίπτωση από
τις νομικές ή τεχνικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα την
εξιδεικευμένη ορολογία του συμβατικού αντικειμένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα
υφιστάμενα λεξικά.

2.1.4.11 «Αρμόδιο όργανο», κατά την έννοια του άρθρου 32Α είναι η επιτροπή
διενέργειας / επιτροπή αξιολόγησης – διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

2.1.5 Εγγυήσεις17

2.1.4.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)18,
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.

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

2.1.4.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,

17 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
18 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ

Α΄ 93/31.5.2018),
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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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος ή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

2.1.5.4 Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτημα «VIII» της
παρούσας.

2.1.5.5 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 Δικαιούμενοι 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:

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.19

19 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
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2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή20

για την υποβολή προσφοράς21.

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.22

2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής23

Δεν απαιτείται.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού24

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους25:

2.2.3.1.1 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).

2.2.3.1.2 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.

2.2.3.1.3 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).

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

20 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
21 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)

22 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
23 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
24 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
25 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.
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2.2.3.1.4 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

2.2.3.1.5 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).

2.2.3.1.6 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).

2.2.3.2 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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:

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

2.2.3.2.2 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2.2.3.2.4 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου26

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6 η κατά τα
ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,

26 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017
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αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.

2.2.3.3 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

2.2.3.3.2 Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους27.
ή/και

2.2.3.3.3 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. 28.

2.2.3.4 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3, 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.

27 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

28 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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2.2.3.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:

2.2.3.5.1 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

2.2.3.5.2 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 λειτουργίας29

2.2.3.5.3 Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

2.2.3.5.4 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,

2.2.3.5.5 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,

2.2.3.5.6 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,

2.2.3.5.7 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 των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας.

2.2.3.5.8 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

29 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.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Σελίδα 22

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση.

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.5.9 έως 2.2.3.5.9 η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.30

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο
οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση της παρ.
2.2.3.5.2, 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.

2.2.3.6 Αποκλείεται, επίσης, 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)31.

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

2.2.3.8 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.432 και 2.2.3.433 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.  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 απόφαση34.

30 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

31 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]

32 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του
ν. 4497/2017.

33 Όπως προηγούμενη υποσημείωση
34 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.

2.2.3.10 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 Επιλογής

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

2.2.4.1 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 σύμβασης (εμπορία ή / και κατασκευή
ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού).

2.2.4.2 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.

2.2.4.3 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.

2.2.4.4 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού35.

2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια36

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν / παρέχουν

35 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
36 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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ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας του ετήσιου ''ειδικού''37 κύκλου
εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

Έτος 2016: κύκλος εργασιών μεγαλύτερος ή ίσος με το ποσό σε ευρώ (€) του
προϋπολογισμού (Π/Υ) του τμήματος της σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Έτος 2017: κύκλος εργασιών μεγαλύτερος ή ίσος με το ποσό σε ευρώ (€) του
προϋπολογισμού (Π/Υ) του τμήματος της σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Έτος 2018: κύκλος εργασιών μεγαλύτερος ή ίσος με το ποσό σε ευρώ (€) του
προϋπολογισμού (Π/Υ) του τμήματος της σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω (κατά
περίπτωση, αναλόγως των ετών δραστηριότητας) ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα στοιχεία
τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος, όπως αναλύονται στην παράγραφο 2.2.9.2.13 της παρούσας
διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για μικρότερο
χρονικό διάστημα, τότε η προαναφερθείσα επάρκεια πρέπει να καλύπτεται από
ημερομηνία ιδρύσεως μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται38 να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη
σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα απαιτείται:

2.2.6.1 Κατά τη διάρκεια της 3ετίας (2017, 2018 και 2019), να έχουν εκτελέσει
σωρευτικά τουλάχιστον 1 σύμβαση προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου σκάφους,
ύψους τουλάχιστον 400.000 €.

2.2.6.2 Το ναυπηγείο κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους, να διαθέτει
πιστοποίηση από νηογνώμωνα, με το οποίο (πιστοποιητικό) βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόμενη κατά περίπτωση και όπου είναι εφικτό με παραπομπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται39 με:

37 Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων (κατασκευή / προμήθεια
ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού μήκους άνω των 9 μέτρων και επιθυμητό έως
τουλάχιστον 12,5 μέτρα) που καλύπτεται από τη σύμβαση. Υποχρεωτικά, ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να έχει κατασκευάσει, διαθέσει και να βρίσκεται σε χρήση τουλάχιστον ένα σκάφος, όμοιο ή
καλύτερο από το συγκεκριμένο τύπο σκάφους που προσφέρει στη παρούσα διαδικασία.

38 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
39 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών

εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας
τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες
σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να
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Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο.

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 αυτούς40.
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 ή/και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς επίσης
και με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 41.

2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 42.

2.2.8.4. Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 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
εκτέλεσης της σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο φάκελο τεχνικής
προσφοράς.

2.2.9 Κανόνες 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:

2.2.9.1.1.1 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις
της παραγράφου 2.2.3 και

2.2.9.1.1.2 Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,

αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.

40 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

41 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
42 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.
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προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «ΙΙΙ», το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών43

2.2.9.1.2 Το ΕΕΕΣ44 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο45. Κατά
την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.2.9.1.3 Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ένωση
φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε μέλος της ένωσης προσώπων υποχρεούται να
υποβάλει διακριτό ΕΕΕΣ.

2.2.9.1.4 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8. της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

2.2.9.1.5 Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων
τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ,
ψηφιακά υπογεγραμμένο ή σε έντυπη μορφή υπογραφή, κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς.

2.2.9.1.6 Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του  το
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο  και
το τμήμα  αυτό υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  του
προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την  παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και  για τους
υπεργολάβους.

43 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του
Ν.4605/2019 (52 Α’)

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

45 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis
/eees_odigies. pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές
σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis
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2.2.9.1.7 Σε περίπτωση που δηλωθεί υπεργολάβος, τότε αυτός (ο
υπεργολάβος) υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα46

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 παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201647.

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο
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 2.2.5 και 2.2.6)48.

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 2.2.3.449.

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 ΕΕΕΣ

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 ισχύουν50.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον

έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

46 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 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

47 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
48 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
49 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

50 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών51. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.2.9.2.6 Β1: Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά52:

2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα
του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του53. 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.

2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4.2
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του54

51 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

52 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

53 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

54 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.1 πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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.

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 Εσόδων55.

2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3  πιστοποιητι-
κό56 από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του57 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού58.

2.2.9.2.6.4 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4. τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα
μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

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

55 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
56 Ν. 4488/17, άρθρο 39, παρ. 2
57 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.

α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
58 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν.

4605/2019.
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καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2.6.6 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.

2.2.9.2.7 Για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά
ονομαστικοποίησης των μετοχών59, (σε περίπτωση κατακύρωσης τμημάτων που
αντιστοιχούν σε ποσό άνω του 1.000.000€) 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]:

2.2.9.2.7.1 Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,60 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.

2.2.9.2.7.2 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.

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

2.2.9.2.7.4 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.

59 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
60 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.

α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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2.2.9.2.7.5 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»61, και

2.2.9.2.8 Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2.9 Β2: Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
προσκομίζουν:

2.2.9.2.9.1 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.

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

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,62 εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

2.2.9.2.10 Β.3: Για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:

2.2.9.2.10.1 Τις νόμιμα δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις ή αποσπάσματα αυτών, εφόσον απαιτείται δημοσίευση

2.2.9.2.10.2 Στοιχεία / Υπεύθυνη Δήλωση που να
αποδεικνύονται τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας του ''ειδικού''
ετήσιου κύκλου εργασιών για τα έτη 2016, 2017 και 2018.

61 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
62 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α

σημείο αδ’ του ν. 4605/2019.
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2.2.9.2.11 Β.4: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν την / τις σύμβαση /-σεις της
παραγράφου 2.2.6.1 και φωτοαντίγραφο της πιστοποίησης του ναυπηγείου από
νηογνώμωνα, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6.2.

2.2.9.2.12 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 φωτοαντίγραφο του ISO 9001 ή
ισοδύναμο, υποχρεωτικά σε ισχύ.

2.2.9.2.13 Β.6: Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά
την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 63.
Στις λοιπές περιπτώσεις 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
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των
μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας
αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

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

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

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

2.2.9.2.14 Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους καταλόγους64 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις
ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές

63 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

64 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

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

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

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

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

2.2.9.2.16 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, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ανά αντικείμενο / συμβατικό είδος, είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής65, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Ι»
της παρούσας.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 66

2.3.2.1 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100
βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

2.3.2.2 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα
στοιχεία της προσφοράς67.

65 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται
βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία
αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016,
άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

66 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1
περ. α του ν. 4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016

67 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Σελίδα 34

2.3.2.3 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

2.3.2.4 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με
βάση τον παρακάτω τύπο:

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

2.3.2.5 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη
που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ =
Προσφερθείσα τιμή (ΠΤ) - ΚΔΠΥΕΣ

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Όπου, ΚΔΠΥΕΣ: Το κόστος των δωρεάν παρεχόμενων υλικών – εξοπλισμού σκάφους

2.3.2.6 Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / βαθμολόγησης συντάσσεται
Πίνακας (ο οποίος επισυνάπτεται στο σχετικό Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου) κατά
αύξουσα σειρά (από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προς τη
λιγότερο συμφέρουσα) ανάλογα με την κατηγορία σχεδιασμού των σκαφών και την τιμή
«Λ», σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Ταχύπλοα Σκάφη Μεταφοράς Προσωπικού Κατηγορίας Σχεδιασμού «Α»

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΙΜΗ «Λ»
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Ταχύπλοα Σκάφη Μεταφοράς Προσωπικού Κατηγορίας Σχεδιασμού «Β»

Ομοίως όπως για σκάφη κατηγορίας «Α»
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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 «Ι» της παρούσας, για τα περιγραφόμενα υλικά / μέσα.

2.4.1.2 Επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές με την προϋπόθεση ότι αυτές
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας και η συμβατική τους αξία
είναι εντός του Π/Υ.

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 αυτής68.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη
μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (παράγραφος
1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016, και τους όρους της παρούσας.

2.4.2.2 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Συγκεκριμένα,
αναγνωρίζονται μόνο προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16, ως εναλλακτικό τρόπο
υπογραφής.

2.4.2.3 Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους,
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

2.4.2.4 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή
της.

68 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2.5 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:

2.4.2.5.1 Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής
/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - 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

2.4.2.5.2 Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική
Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 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.

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.

2.4.2.6 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα υποδείγματα της παρούσας.

2.4.2.7 Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους σε
έντυπη μορφή, όπως περιγράφεται παρακάτω:

2.4.2.7.1 Τα στοιχεία (αίτηση συμμετοχής / επιβεβαίωση
ενδιαφέροντος) και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν σε έντυπη μορφή και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από
τον ίδιο, φέρουν ορατή είτε μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακή
υπογραφή, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της
παραγράφου 2.4.2.2 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Διευκρίνιση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται από τον ίδιο τον
προσφέροντα Οικονομικό Φορέα απαιτείται να υπογράφονται ψηφιακά ή μη από
τον ίδιο.

2.4.2.7.2 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.
4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

2.4.2.7.3 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή
των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
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οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο,
τα στοιχεία της προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014 και δεν έχουν υποβληθεί λόγω της σύντομης προθεσμίας
που δόθηκε για την παρούσα διαδικασία. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής / καλής εκτέλεσης, 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 ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2.4.2.7.4 Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη
μορφή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Ο  σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει
έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: …./2019

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ….. ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(το κενό μετά την λέξη «προμήθεια» και πριν την λέξη «ταχυπλόων» αφορά στην προσφερόμενη ποσότητα
και συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο ανάλογα με το Τμήμα της προμήθειας για το οποίο υποβάλλει

προσφορά)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../……

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»

2.4.2.7.5 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 αρχικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας69.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος -
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος

Αίτηση συμμετοχής ή / και επιβεβαίωση ενδιαφέροντος

2.4.3.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των
προσφερόντων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν 70:

69 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

70 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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2.4.3.2.1 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο
ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη (Παράρτημα «ΙΙΙ»)

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

2.4.3.2.2 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση / Απόφαση εκπροσώπησης.

2.4.3.3 Τεχνική προσφορά

2.4.3.3.1 Συμπληρωμένο έντυπο Τεχνικής Προσφοράς το οποίο
να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΙV» της παρούσας.

2.4.3.3.2 Συμπληρωμένο έντυπο φύλλου συμμόρφωσης (ΦΣ)
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΙV» (παράγραφος Β του εντύπου τεχνικής
προσφοράς) της παρούσας, στο οποίο θα αναφέρονται υποχρεωτικά κατά περίπτωση, ότι
το προσφερόμενο προϊόν καλύπτει ή υπερκαλύπτει ή δεν καλύπτει τις αντίστοιχες
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης) της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται ή δεν πληρούνται.

2.4.3.3.3 Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια (παραπομπές του ΦΣ και δικαιολογητικά της παρούσας), προκειμένου
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης. Συγκεκριμένα να περιέχει τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2.9.2.11
και 2.2.9.2.12. (Β4 και Β5). Ειδικά σε ότι αφορά στη πιστοποίηση κατά ISO 9001:

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου ή
ισοδύναμων πιστοποιητικών από πιστοποιημένους οργανισμούς, πρωτότυπο ή
φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ή εκτυπωμένου από το διαδίκτυο, στο οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα παρακάτω:

2.4.3.3.3.1 Η περίοδος ισχύος του (να
βρίσκεται σε ισχύ).

2.4.3.3.3.2 Η  ημερομηνία  αρχικής  έκδοσής
του, όπως  και ημερομηνία (τυχόν) τροποποίησής του.

2.4.3.3.3.3 Το πεδίο εφαρμογής του
συστήματος για την ποιότητα ISO το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφές με το
αντικείμενο της σύμβασης .

2.4.3.3.4 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της
σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνουν71. Σε περίπτωση μη ανάθεσης, δεν απαιτείται η
υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

71 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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2.4.3.3.5 Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση ότι
η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.

2.4.3.3.6 Πιστοποιητικό από νηογνώμωνα του ναυπηγείου
κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους, με το οποίο βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόμενη κατά περίπτωση και όπου είναι εφικτό με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

2.4.3.3.7 Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 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 εκτέλεσης της σύμβασης.

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

2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά,
επί ποινή απορρίψεως σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής
προσφοράς κατα τα οριζόμενα στο Παράρτημα «V» της διακήρυξης υπογεγραμμένο από
τον οικονομικό φορέα.

2.4.4.2 Η τιμή του προς παράδοση υλικού / συμβατικού είδους, δίνεται  σε
ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ.

2.4.4.3 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την εν λόγω προμήθεια, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.

2.4.4.4 Οι κρατήσεις αναλύονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας.
2.4.4.5 Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμβαση δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

2.4.4.6 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

2.4.4.7 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

2.4.4.7.1 Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

2.4.4.7.2 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Σελίδα 40

2.4.4.7.3 Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή72 στο Παράρτημα «Ι» της
παρούσας διακήρυξης.

2.4.4.8 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας
από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας
διακήρυξης και να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ισχύος ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του μηνός από ημερομηνια υποβολής αυτής.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών73

2.4.5.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα 1 μήνα από την επόμενη της διενέργειας, της
διαδικασίας ανάθεσης.

2.4.5.2 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση
στην Τεχνική Προσφορά. Αν στη δήλωση δηλώνεται χρόνος ισχύος μικρότερος από τον
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

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.

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών74

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 στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),

72 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
73 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
74 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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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 κατακύρωσης) της παρούσας75.

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 εναλλακτική προσφορά, αλλά δεν πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα.

2.4.6.5 Η οποία είναι υπό αίρεση.

2.4.6.6 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών

2.4.6.7 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.

75 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 Αποσφράγιση προσφορών

3.1.1.1 Το αρμόδιο τριμελές όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα
της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των επιθυμούντων προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21, κατά τα ειδικώς
καθοριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

3.1.1.1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς την
ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 11:00.

3.1.1.1.2 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής
/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».

3.1.1.1.3 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά», ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των ενεργειών του προηγούμενου σταδίου όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 3.1.1.1.2 της παρούσας.

3.1.1.1.4 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε
προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 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.

Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
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λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που
έχουν ήδη υποβληθεί.

Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει,
αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν.

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση
των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων. Ειδικότερα:

3.1.2.1.1 Αξιολόγηση του (κυρίως) «φακέλου προσφοράς».

3.1.2.1.1.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.

3.1.2.1.1.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται (εξωτερικά επί του φακέλου) από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την
ημερομηνία / ώρα και τους όρους που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση.

3.1.2.1.1.3 Το αρμόδιο 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
οργάνου.
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3.1.2.1.2 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής /
Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».

3.1.2.1.2.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.

3.1.2.1.2.2 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο
προβαίνει:

3.1.2.1.2.2.1 Στην καταχώρηση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3.1.2.1.2.2.2 Στον έλεγχο σε ότι αφορά
στην πληρότητα, κανονικότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

3.1.2.1.2.2.3 Πριν την έναρξη της
αξιολόγησης / βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, αλλά και κατά τη διάρκεια της εν
λόγω διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση με τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, των οποίων τα δικαιολογητικά καλύπτουν την
απαίτηση της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή, είναι πλήρη, κανονικά και νόμιμα.

Ως αρχικό κριτήριο / αντικείμενο διαπραγμάτευσης ορίζεται η κατηγορία σχεδιασμού
του σκάφους σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ (Παράρτημα Ι). Αξιολογούνται
αυτόνομα κατά απόλυτη σειρά, προσφορές με σκάφη πιστοποιημένα κατά κατηγορία
«Α»76 και εφόσον δεν καλύπτεται η προμήθεια των 4 σκαφών με την εν λόγω
πιστοποίηση, η αξιολόγηση / βαθμολόγηση συνεχίζει για προσφορές σκαφών τύπου «Β»77

μέχρι να συμπληρωθεί ο επιθυμητός αριθμός σκαφών προς προμήθεια.

Προσφορές για σκάφη κατηγορίας «Γ»78 και «Δ»79 δεν γίνονται αποδεκτές

Τα σκάφη κάθε κατηγορίας σχεδιασμού πρέπει να είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζουν τις προαναφερόμενες
παραμέτρους, όσον αφορά την ευστάθεια, την άντωση και τις υπόλοιπες σχετικές βασικές
απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος και να έχουν ικανοποιητική συμπεριφορά όσον
αφορά τη δυνατότητα χειρισμών.

Στη συνέχεια η διαπραγμάτευση θα αφορά στα συστήματα πρόωσης (κινητήρες), με
επιδίωξη της στρατιωτικής υπηρεσίας στην κατά προτεραιότητα και στο μέτρο του εφικτού,
προμήθειας κινητήρων ίδου τύπου με τους υφιστάμενους.

76 «A»: Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Α θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος άνω των
8 μποφόρ και κύματος σημαντικού ύψους άνω των 4 μέτρων, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται μη
φυσιολογικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, θύελλες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι και ακραίες θαλάσσιες
συνθήκες ή ανεξέλεγκτα κύματα.

77 «B»: Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Β θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και
8 μποφόρ και κύματος σημαντικού ύψους μέχρι και 4 μέτρα

78 «Γ»: Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Γ θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και 6
μποφόρ και σημαντικού κύματος ύψους μέχρι και 2 μέτρα

79 «Δ»: Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Δ θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και
4 μποφόρ και σημαντικού ύψους κύματος μέχρι και 0,3 μέτρα, με περιστασιακά κύματα μέγιστου
ύψους 0,5 μέτρων,.
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Τέλος επί των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές, δύναται να συνεχιστεί η
διαπραγμάτευση όπου και σε όση έκταση κριθεί αναγκαίο και σε οποιαδήποτε πτυχή της
σύμβασης, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές των δημοσίων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, καθ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, το αρμόδιο όργανο
αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φoρείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ενεργεί με διαφάνεια,
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του
δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης.

3.1.2.1.2.2.4 Στην αξιολόγηση / βαθμολό-
γηση της τεχνικής προσφοράς και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του προσφερόμενου
υλικού / μέσου ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας (Παράρτημα «Ι») και τους
λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης, με βάση τα δηλωθέντα στο ΦΣ και μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

3.1.1.1.2.2.5 Στην σύνταξη πρακτικού με
ανάλογη εισήγηση  προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την
ανάθεση της σύμβασης και συγκεκριμένα για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

3.1.2.1.3 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά».

3.1.2.1.3.1 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι
με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται παρουσία των νόμιμων
εκπροσώπων των συμμετεχόντων (αποδεκτών τεχνικών προσφορών) κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών.

3.1.2.1.3.2 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 3.1.2.1.1 και 3.1.2.1.2 οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους δικαιούχους.

3.1.2.1.3.3 Οι προσφερόμενες τιμές δεν τίθενται σε
διαπραγμάτευση.

3.1.2.1.3.4 Προσφερόμενη τιμή που υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζεται στη παρούσα, καθιστά την
προσφορά «απαράδεκτη».

3.1.2.1.3.5 Στην σύνταξη πρακτικού με ανάλογη
εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο για την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς
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που δεν γίνεται αποδεκτή και την αποδοχή των λοιπών προσφορών με ανάλογη φθίνουσα
κατάταξη.

3.1.2.1.4 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης».

3.1.2.1.4.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.

3.1.2.1.4.2 Το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε έλεγχο,
σε ότι αφορά στην πληρότητα, κανονικότητα, νομιμότητα των υποβληθέντων στοιχείων και
καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου και υποβάλλεται με ανάλογη
εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο για την απόρριψη ή αποδοχή.

Διευκρίνιση: Επειδή η περιγραφόμενη στη παρούσα, διαδικασία της διαπραγμάτευσης
διεξάγεται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32, παρ. 2γ) και 32Α του Ν.4412/2016
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της εν λόγω πρόσκλησης, η αξιολόγηση των
προσφορών να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης, συνάγεται ότι το
αναφερόμενο «πρακτικό» στις παραγράφους 3.1.2.1.1.3, 3.1.2.1.2.2.5, 3.1.2.1.3.5 και
3.1.2.1.4.2, δύναται να είναι ενιαίο.

3.1.2.1.5 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή80 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.

3.1.2.1.6 Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή
προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προσφερόντων η ανάθεση γίνεται η ανάθεση να γίνει στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία
μεταξύ τους.

3.1.2.1.7 Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων σταδίων
αξιολόγησης («Φακέλου προσφοράς», «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση
Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», «Τεχνική Προσφορά»,
«Οικονομική Προσφορά» και «Δικαιολογητικά κατακύρωσης») μέχρι και την ανάθεση /
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται με μια ενιαία απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής, μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων και αναρτάται
στο «διαύγεια», στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

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

80 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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3.1.2.1.8 Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού, όταν εξ αρχής
έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης81 - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται σε συνεργασία με τον εν λόγω οικονομικό
φορέα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») στην
αναθέτουσα αρχή και σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

3.2.2 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), στην αναθέτουσα αρχή και σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών . Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή γνήσια έντυπη υπογραφή.

3.2.3 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, διενεργείται ο ως άνω
περιγραφόμενος έλεγχος.

3.2.4 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας που του
έχει τεθεί (για υποβολή από την ΑΑ), αίτημα προς το αρμόδιο όργανο για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής – επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας

3.2.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

81 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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3.2.6 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

3.2.6.1 Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή

3.2.6.2 Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

3.2.6.3 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 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας,

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 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω  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. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

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

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 (ή του
ενιαίου πρακτικού), σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή μέσω των στοιχείων
επικοινωνίας και της «διαύγειας».

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

3.3.2.1 Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής
ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής
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κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016.

3.3.2.2 Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και.

3.3.3.3 Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α,
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  . Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.

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)
ημέρες  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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά .

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

3.4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση του Ν.4412/2016 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.

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

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

3.4.2.2 Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως,

3.4.2.3 Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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3.4.2.4 Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της πρόσκλησης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
δαιύγεια. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης

3.4.3 Λοιπά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εν λόγω διαδικασία σύναψης
σύμβασης.

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 επαναπροκύρηξής της, από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Πριν την απόφαση ματαίωσης θα εξετάζεται η δυνατότητα προσφυγής στην ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 του
Ν.4412/16.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Α. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
4.1.1 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 την υπογραφή
της σύμβασης.

4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

4.1.3 Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «VI» της παρούσας και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016.

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.

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 υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «VI» της
παρούας, 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 αποδεσμεύονται
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος της
προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά και επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.1.8 Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να είναι αορίστου
χρόνου.
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Β. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4.1.9 Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» (υπεύθυνη δήλωση στην
Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης
καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε 1% επί της
καθαρής συμβατικής αξίας και επιστρέφεται με το πέρας της συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου για την οποία υποβάλλεται.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

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

4.4 Υπεργολαβία

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

4.4.2. 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.82. 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

82 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Σελίδα 53

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. 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 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.

4.5 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. 4412/2016

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης83

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

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

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

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

83 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Σελίδα 54

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

5.1.1.1 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων).

5.1.1.2 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν.
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (ο εν
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων)

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής
και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο
κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του
ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής .

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(η εν λόγω
σύμβαση απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με τον νόμο της
παραγράφου 1.4.19 της παρούσας), την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και αναφέρονται στην παράγραφο
2.4.4.4. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

5.1.2.1 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει).

5.1.2.2 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017)

5.1.2.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00036%.
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5.1.3 Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού
ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συμβατική αξία των
υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.

5.1.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή:

5.1.4.1 Τιμολόγιο του Αναδόχου.

5.1.4.2 Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

5.1.4.3 Δελτίο Αποστολής (εφόσον προβλέπεται)

5.1.4.4 Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

5.1.4.5 Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την
πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει μαζί με
τις ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει
ασφαλιστικές εισφορές.

5.1.4.6 Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, την σχετική απόφαση της ΑΑ, και κατά περίπτωση
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
ν.4412/16.

5.1.4.7 Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του
παρόχου υπηρεσιών.

5.1.4.8 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα στα κατά
τόπους ΚΥΤ.

5.1.5 Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις
τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.).

5.1.6 Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου από την σύμβαση,
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με βάση της
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Σελίδα 56

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας.

5.2.2 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

5.2.2.1 Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

5.2.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ως ενδεικτικά είναι:

5.2.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,
οι παρακάτω κυρώσεις:

5.2.3.1 Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.3.2 Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο
από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

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

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

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης84

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201685.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη

84 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
85 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν.

4605/2019.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 30 Δεκ 2019. Ο σχετικός
χρόνος παράδοσης δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στον φάκελο της
Τεχνικής προσφοράς.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

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

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

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν για να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών.
Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα
διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:

6.2.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

6.2.1.1.1 Ανεξαρτήτως αριθμού των συμβατικών ειδών, θα
ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, σε
ποσοστό 100%.

6.2.1.1.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου
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Εντός πέντε (05) ημερών από παράδοσης του υλικού
στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.

6.2.1.1.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και
περιοχή του ν. Αττικής.

6.2.1.1.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής / ελάχιστων απαιτήσεων του προς παράδοση υλικού.

6.2.1.2 Λειτουργικός Έλεγχος

6.2.1.2.1 Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 100% της
συνολικής παραληφθείσας ποσότητας.

6.2.1.2.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Ταυτόχρονα με τον μακροσκοπικό έλεγχο, εντός πέντε
(5) ημερών από παράδοσης του υλικού στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη
σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.

6.2.1.2.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και
εφόσον απαιτούνται ειδικές συνθήκες θαλάσσης τότε από κοινού και σε απόλυτη
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ – Ανάδοχος) θα  καθοριστεί στη
σύμβαση, τόπος ελέγχου πλησίον του τόπου παράδοσης, ήτοι, θαλάσσια περιοχή
Αργοσαρωτικού.

6.2.1.2.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής του προς παράδοση υλικού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (μακροσκοπικού - λειτουργικού ελέγχου), το οποίο πρέπει
να συνταχθεί σε δεκαπέντε (15) μέρες το αργότερο από την παράδοση.

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

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

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

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

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

6.2.2. Για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, απαιτείται η
διεξαγωγή της προβλεπόμενης από την παρούσα εκπαίδευση του προσωπικού
(χειριστές και τεχνικό προσωπικό), όπως παρακάτω:

6.2.2.1 Αντικείμενα εκπαίδευσης

Ο χειρισμός, η λειτουργία και η συντήρηση (στα μηχανικά, υδραυλικά,
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη) των σκαφών σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης που θα υποβληθεί με την τεχνική προσφορά του αναδόχου ή εναλλακτικά θα
καθορισθεί στη φάση των διαπραγματεύσεων και θα αποτελέσει ανεξάρτητο Παράρτημα
της σύμβασης που θα συναφθεί.

6.2.2.2 Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Εντός πέντε (05) ημερών από την παράδοση των σκαφών.

6.2.2.3 Διάρκεια της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά
κατηγορία εκπαιδευόμενου προσωπικού και την τελική συμφωνία κατά τη φάση των
διαπραγματεύσεων.

6.2.2.4 Αριθμός – Προσόντα εκπαιδευόμενου προσωπικού

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά
κατηγορία εκπαιδευόμενου προσωπικού και την τελική συμφωνία κατά τη φάση των
διαπραγματεύσεων.

6.2.2.5 Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης
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Σε χώρο / μονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή άλλο κατάλληλα
εξοπλισμένο χώρο στον τόπο παράδοσης των υλικών που θα συμφωνηθεί από κοινού
μεταξύ των συμβαλλομένων.

6.2.2.6 Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής και την τελική
συμφωνία κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων.

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.86

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν απαιτείται.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση87

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

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού

86 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

87 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν προβλέπεται.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας88

6.6.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.9 ο ανάδοχος / προμηθευτής, οφείλει να
παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την
(προσφερόμενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.9. ανωτέρω.

6.6.2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

6.6.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται
για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

6.6.4 Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του
αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της
εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1.9 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής89

Δεν προβλέπεται.

88 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
89 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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6.8. Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει
τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα
υποκατάστασης).90

90 Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη

διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν

σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη
σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί
και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών
που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑ.

Συμβατικό αντικείμενο αποτελεί η προμήθεια του εξοπλισμού (μηχανημάτων)
που περιγράφονται στο κύριο μέρος της Διακήρυξης.

1.2 Οργανωτική δομή της ΑΑ.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ η οποία ενεργεί ως ΑΑ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση
των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ

Η προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού, και συγκεκριμένα η
προμήθεια τεσσάρων (4) ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Ι» της παρούσας, με σκοπό την
αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής, εξαιτίας της
αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών.

2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούμενη εμπλοκή
υποψηφίων

Προηγήθηκε έρευνα αγοράς, πρόσκληση υποβολής στοιχείων στους
οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.3.2.1 της παρούσας,
καθόσον, είναι οι φορείς που συμμετέχουν σε εν εξελίξει διαδικασία ανταγωνιστικού
διαλόγου.

2.3 Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης

Αρ. Πρωτ. 2/80701/08 Νοε 19/Υπ. Οικ./ΓΛΚ/ΔΠΓΚ. απόφαση έκτακτης
ενίσχυσης του Ειδικού Φορέα 1.011.701.00.000.00 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών»
του προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ έτους 2019, ΑΛΕ 3120989001 «Αγορές λοιπών
μηχανημάτων και εξοπλισμού», συνολικού ύψους 3.000.000€

2.4 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας / υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε
τμήματα

Η υποδιαίρεση σε τμήματα ανά υπό προμήθεια συμβατικό είδος / υλικό,
επιβλήθηκε λόγω του επείγοντος της ανάγκης / επιχειρησιακής απαίτησης απόκτησης των
εν λόγω σκαφών σε συνδυασμό με την δυνατότητα των εταιρειών / ναυπηγείων να
παραδόσουν εντός των αυστηρά τιθέμενων ανελαστικών χρονικών προθεσμιών  σε
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συνδυασμό με την πρόθεση του ΓΕΣ για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού
ανταγωνισμού, οικονομία κλίμακος και οργανωτική επάρκεια των υποψήφιων οικονομικών
φορέων αναλόγως της εξιδείκευσης τους.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

Όπως Προσθήκη «1» του παρόντος Παρατήματος «Ι».

3.2 Υποχρεωτική η συμπλήρωση και υποβολή φύλλου συμμόρφωσης ανά
προσφερόμενο είδος / υλικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς του
Παραρτήματος «IV» της παρούσας.

3.3 Η μεθοδολογία υλοποίησης της σύμβασης και οι τρόποι διασφάλισής
της καθορίζονται στις συγκεκριμένες παραγράφους της παρούσας διακήρυξης.

3.4 Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης

Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.4 και 6.1 της παρούσας
διακήρυξης, αντίστοιχα.

3.5 Υπεργολαβία

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας διακήρυξης.

3.6 Τόπος υλοποίησης (τελικής παράδοσης υλικών) της προμήθειας

Τα υλικά θα παραδοθούν σε μονάδα του νομού Αττικής, όπου θα διενεργηθεί
ο μακροσκοπικός και λειτουργικός έλεγχος.

3.7 Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2.1 της παρούσας.

3.8 Εκπαίδευση προσωπικού

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2.2 της παρούσας.

3.9 Εγγυήσεις

3.9.1 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

3.9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4.1 (Α΄ και Β΄) της παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα.

3.10 Προαιρέσεις – Αυξομείωση Ποσοτήτων

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.5 της παρούσας.
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3.11 Παρατάσεις

Αιτήματα παρατάσεων από τους οικονομικούς φορείς ή τον ανάδοχο θα
εξετάζονται αρμοδίως.

3.12 Τροποποίηση Σύμβασης

Τροποποίηση σύμβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της
παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Χρηματοδότηση

Όπως παράγραφο 2.3 του Παραρτήματος «Ι» της παρούσας.

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Η συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας 4 ταχυπλόων σκαφών
μεταφοράς προσωπικού με εν συνεχεία υποστήριξη 7 ετών ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο
εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.600.000€).

3. Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Η προμήθεια 1 ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς προσωπικού με την εν
συνεχεία υποστήριξη 7 ετών ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000€).

4. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού / Συνολική και ανά τμήμα /
μονάδα

Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του
κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο προσφοράς.

5. Τιμές αναφοράς

Δεν υφίστανται.

6. Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης / παράτασης

Δεν υφίστανται.

7. Φ.Π.Α.- Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις

Όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσας.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας
και στο σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος VII του Τεύχους Διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Η αναθέτουσα αρχή προέβει στην σύνταξη «προσαρμοσμένου» πρότυπου ΕΕΕΣ, το
οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη ως Προσθήκη «1/ΙΙΙ», με τη χρήση της
υπηρεσίας http://www.eprocurement.gov.gr, ESPDint, το οποίο (πρότυπο ΕΕΕΣ)
ανταποκρίνεται:

1. Στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με
βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και

2. Στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.
Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως
αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο
μέρος αυτής

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ως άνω
αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το
εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το
υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1/ΙΙΙ» «Προσαρμοσμένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεως (ΕΕΕΣ)
(Υπόδειγμα)

http://www.eprocurement.gov.gr
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – «Προσαρμοσμένο» Πρότυπο Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεως (ΕΕΕΣ) (Υπόδειγμα)

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή PDF
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..

Α. ΔΗΛΩΣΗ

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

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Τεχνική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια
………… (ποσότητα / είδος υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) προς κάλυψη
απαιτήσεων του ΓΕΣ, μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:

• Την υπ’ αριθ ..……………….. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά
και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης
και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.

• Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

• Την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή των σκαφών για τα οποία υποβάλλεται
η συγκεκριμένη προσφορά

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων της πρόσκλησης και
της τεχνικής προδιαγραφής που απαιτούνται και αναλύονται στην πρόσκληση και τους
αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

3. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν
στα προς προμήθεια είδη / υλικά, στην μεταφορά και παράδοση αυτών στο συγκεκριμένο
χώρο τελικού προορισμού / παράδοσης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των
προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

4. Αναλυτικά91:

91 Συμπληρώνεται ο Πίνακας της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «IV» υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της
παραγράφου της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, με την αντίστοιχη αναγραφή ότι τα προσφερόμενα
υλικά / είδη συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις με την αναγραφή του όρου «Συμφωνώ» ή μη
συμμόρφωση με τον όρο «Δεν συμφωνώ» και την αναγραφή όπου απαιτείται της προσφερόμενης
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Όπως επισυναπτόμενος Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ), σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «V».

Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α/Α
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.4.3.3.2 Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) Π1

2.4.5.2 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο
χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς Π2

4.1.9 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο
χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας Π3

6.1.1 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο
χρόνος παράδοσης των υλικών / μέσων Π4

2.4.3.3.3 Πιστοποιητικό ISO 9001 Π5

2.4.3.3.4

Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν

Π6

2.4.3.3.5

Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση (αναλυτικά
στοιχεία) στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή

Π7

2.4.3.3.6

Πιστοποιητικό από νηογνώμωνα του ναυπηγείου
κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους, με το
οποίο βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη κατά περίπτωση και
όπου είναι εφικτό με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα

Π8

2.2.8.4
2.4.3.3.7

Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 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 εκτέλεσης της
σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο
φάκελο τεχνικής προσφοράς

Π9

………….

Λοιπά κατά την κρίση του συμμετέχοντα
οικονομικού φορέα (εφόσον απαιτείται) για την
τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών / επιδόσεων του
προσφερόμενου υλικού / μέσου

Π…….

«τιμής» / «υπηρεσίας». Στην δεύτερη περίπτωση και στη στήλη «ΠΑΡ/ΣΕΙΣ» αναλύονται υποχρεωτικά οι
λόγοι μη συμμόρφωσης / αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, οι οποίοι κατά την κρίση της ΕΔ/Α με πλήρη
τεκμηρίωση δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Η απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.
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Α/Α
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

………… ……………….. …………

Διευκρινίζεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ του σκάφους για το
οποίο υποβάλλεται η προσφορά και στο σχετικό έντυπο συμμόρφωσης ανά τμήμα, με
συγκεκριμένες σχετικές παραπομπές.

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και

Σφραγίδα /-ες

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1/IV» Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) (Υπόδειγμα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..

Α. ΔΗΛΩΣΗ

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

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Οικονομική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της προμήθειας ………… (ποσότητα / είδος
υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη
τους:

1.1 Την υπ’ αρίθμ…………. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις
Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και της
εν λόγω διαδικασίας σύναψης

1.2 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

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

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το τίμημα της προσφοράς μας
περιλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και η προσφερόμενη τιμή (ΠΤ) είναι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Σκάφος

1.1 Σκάφος
1.2 Σύστημα πρόωσης
1.3 Συσκευή VHF επικοινωνιών ναυτικού

τύπου
1.4 Ραδιο – ηχο – ναυτιλιακός εξοπλισμός,

λοιπά όργανα ναυσιπλοΐας και
φωτισμού

1.5 Λοιπός Εξοπλισμός
1.6 Εξάρτυση και όργανα ελέγχου
2 Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ)
3 Αρχική εκπαίδευση και παροχή

ανάλογης βεβαίωσης και πιστοποίησης
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
εκπ/νου προσωπικού

4 Παροχή εν συνεχεία υποστήριξης 7
ετών
ΣΥΝΟΛΟ (Τιμή προσφοράς) (ΠΤ)

Η εταιρεία στην προαναφερθείσα «τιμή προσφοράς» (ΠΤ) συμπεριλαμβάνει,
επιπρόσθετα των αναφερομένων στην τεχνική προδιαγραφή της Προσθήκης «1» του
Παραρτήματος «Ι» της πρόσκλησης τα παρακάτω είδη με την αντίστοιχη εκτιμώμενη
οικονομική αξία:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)92 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ Κόστους Δωρεάν
Παρεχόμενων Υλικών – Εξοπλισμού
Σκάφους  (ΚΔΠΥΕΣ)

4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην οικονομική
προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την κατασκευή / παραγωγή, την
μεταφορά και παράδοση αυτών στο συγκεκριμένο χώρο τελικού προορισμού, καθώς
επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών και εγγυήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην
παρούσα πρόσκληση.

5. 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 προμηθευτή
και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά.

6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισε /-αν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση
τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.

7. Η προσφορά ισχύει μέχρι την …..…… (Συμπληρώνεται αναλόγως με βάση τις
δυνατότητες της παρ. 2.4.5. της παρούσας)

8. Ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής είναι …… (Συμπληρώνεται αναλόγως με βάση τις
δυνατότητες της παρ. 5.1.1. της παρούσας)

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και

Σφραγίδα /-ες

92 Το κόστος των παρεχόμενων επιπλέον της τεχνικής προδιαγραφής υλικών / εξοπλισμού θα πρέπει
υποχρεωτικά να αποδεικνύεται, είτε με τιμολόγιο αγοράς, είτε με επίσημη αλληλογραφία του
κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου αυτού στην χώρα κατασκευής του σκάφους ή
στην Ελλάδα, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα παρέχει στην ΑΑ τη δυνατότητα αντικειμενικού και
αξιόπιστου ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ93)
Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα94)................................(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)95.........
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ96.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ…………………………………………..97υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή
του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την
ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..98 /
της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
........................ Διακήρυξη/Πρόσκληση /........................... της (Αναθέτουσας Αρχής).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (όπως προβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 4.1 της
πρόσκλησης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

93 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
94 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
95 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
96 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ
97 Όπως ανωτέρω υποσημείωση
98 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση
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εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε99

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ο Διοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη
διαμόρφωση του συγκεκριμένης Προσθήκης αναλόγως των θεσμικών κειμένων περί
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα.

.

.

99 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
«1/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού

«1/ΙΙΙ» «Προσαρμοσμένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεως
(ΕΕΕΣ) (Υπόδειγμα)

«1/IV» Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) (Υπόδειγμα)

Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής

Υπλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
Επιτελής  4δ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

ΟΜΑΔΑ Ι 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
60,0%

 Φ

1 Επιχειρησιακά  Χαρακτηριστικά 67,0%

α 

Το ταχύπλοο σκάφος μεταφοράς προσωπικού, πρέπει να υπηρετείται  από  2 άτομα 

και να έχει δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον (επιπλέον του πληρώματος) 12 

ατόμων

Ι, ΙΙ,ΙV AO

β

Το σκάφος να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και πρόσφατης κατασκευής

εντός του έτους 2019, «ημίκλειστου τύπου» ή να παρέχει επαρκή προστασία από τις

καιρικές συνθήκες και να συνοδεύεται απ όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα

για την ασφαλή και καλή λειτουργία.

Ι, ΙΙ AO

γ

Το σκάφος να είναι χαρακτηρισμένο «αβύθιστο» δηλ. να διαθέτει τα προβλεπόμενα

στεγανά διαμερίσματα (κατ ελάχιστο 4), σύμφωνα με τις απαιτή-σεις του νηογνώμονα. Ι, ΙΙ AO

δ

Το σύνολο των μεταλλικών μερών και εξαρτημάτων του σκάφους να είναι

κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό [INOX 316 ή «ισοδύναμο» ως προς τις

μηχανικές ιδιότητες του υλικού (αντοχή, αντιδιαβρωτική ικανότητα, κ.λπ.)], ανθεκτικό

στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Ι, ΙΙ 0,5%

ε

Επιθυμητό όπως, όλες οι κατασκευές (στεγανά, διαχωριστικά, πάτωμα, κλπ) να είναι

από ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου (κόντρα πλακέ

θαλάσσης, κλπ)

Ι, ΙΙ 0,5%

στ

Το σκάφος να πληρεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη σχεδίαση και

κατασκευή, που θα επιτρέπει την χρήση του (σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κατά

την εκτέλεση επιχειρήσεων) μέχρι κατάσταση θαλάσσης (SS) 7, με ισχύ ανέμου > 8

μποφόρ (Beaufort) και σημαντικό ύψος κύματος > 4 μέτρα. 

I,IV ΑΟ

ζ

Πέραν των αναφερομένων στην παρούσα, να πληρούνται όσα προβλέπονται στις

διάφορες υπουργικές αποφάσεις (κατά την χρονική περίοδο σύνταξης της τεχνικής

προσφοράς), στην ελληνική νομοθεσία, στους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και τις

βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής

I 

η Επίσης  να  ικανοποιεί  τις  παρακάτω  επιχειρησιακές  απαιτήσεις

(1) Ναυπηγικά χαρακτηριστικά 5,0%

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ'  ΑΡΙΘΜ. 33/ 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20-Νοε-19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ι" ΣΤΗ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-2

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(α)
Ολικό μήκος του σκάφους ( μήκος γάστρας + προέκταση μηχανών / ποδαρικών ):  

από 12 έως 12,50 μέτρα
I,II 12-12,50μ ΑΟ

(β) Μήκος εμφόρτου ίσαλου από 8,5 έως 10,50 μέτρα I,II 8,5-10,50μ ΑΟ

(γ)
Ολικό Πλάτος (απόσταση μεταξύ των δυο πλευρικών ακραίων σημείων ΔΕΞΙΑ – 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 3,40 – 3,5 μέτρα
I,II 3,40-3,5μ ΑΟ

(δ) Βύθισμα από 0,60 cm έως 100 εκ. I,II 0,60-100εκ ΑΟ

(ε)
Γωνία ανύψωσης του πυθμένα (γωνία εισόδου) να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, καθώς

επίσης και η γωνία ανύψωσης του πυθμένα 
I,II ΑΟ

(στ) Η γάστρα να είναι τύπου «Deep V». I,II ΑΟ

(ζ)

Ύψος (απόσταση από το χαμηλότερο σημείο της γάστρας – «πυθμένα» μέχρι το

ψηλότερο σημείο της υπερκατασκευής, χωρίς να υπολογίζονται οι κεραίες των

ραντάρ και λοιπού ηλεκτρονικού / ηλεκτροπτικού εξοπλισμού ): να μην υπερβαίνει

τα  4,5 μέτρα 

I,II <4,50 μ ΑΟ

(η) Το βάρος του σκάφους να μην υπερβαίνει τους  7 τόνους.        I,II,III <7 τόνους ΑΟ

(θ)
Το ωφέλιμο φορτίο (προσωπικό με φόρτο, οπλικό σύστημα, πυρομαχικά και καύσιμα)

να είναι τουλάχιστον 3 τόνους. Επιθυμητό το μεγαλύτερο δυνατό.
I,II 40%

(ι)

Ικανοποίηση των κανονισμών του νηογνώμονα όσα αναφορά τα ελικτικά στοιχεία

[κύκλος στροφής, κυματοειδείς ελιγμοί (ζίκ-ζάκ)], στην επιχειρησιακή ταχύτητα των 35

Knots σε κατάσταση θάλασσας (SS) 2 - 3, με ωφέλιμο φορτίο. Επιθυμητό οι

μεγαλύτερες δυνατότητες ελιγμών, σε υψηλοτερες ταχύτητες και καταστάσεις

θαλάσσης.

I,II,IV 20%

(ια)

Να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στους χειρισμούς, με ισορροπία

μεταξύ της διαμήκης ευστάθειας και της ανάγκης γρήγορης στροφής ανάμεσα στα

κύματα στην περιοχή πλαναρίσματος. Αυτό να συμβαίνει ιδιαίτερα στις στροφές και

στους ελιγμούς, στην ανάποδη κίνηση ( απαγκίστρωση - απομάκρυνση από ακτή)

και στην προσγειάλωση.

IV 20%

(ιβ)

Να διαθέτει κατάλληλες «ενισχύσεις» επί των αεροθαλάμων ή επί του συστήματος

FENDER, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία από φθορές κατά την

αποβίβαση  και  επιβίβαση  προσωπικού  από  βραχώδη ακτή.

I,II,III 20%

(2) Επιδόσεις - Δυνατότητες 5,0%

(α) Ταχύτητες

1/

Συνεχής επιχειρησιακή ταχύτητα η μέγιστη δυνατή και τουλάχιστον 35 κόμβοι

(Knots) σε κατάσταση θάλασσας (SS) 3, με το 75 % της ισχύος των κινητήρων

με το «ωφέλιμο φορτίο» 

I,II,IV 20%

2/

Μέγιστη τελική ταχύτητα (και διάρκεια διατήρησης τουλάχιστον για 5 )́ με το

συνολικό βάρος του σκάφους (ήτοι, βάρος σκάφους + ωφέλιμο φορτίο),

τουλάχιστον 50 κόμβοι (Knots) σε κατάσταση θάλασσας (SS) 1-2, με το 85%  της  

ισχύος  των  κινητήρων. Επιθυμητό η μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

I,IV ΑΟ

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-3

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

3/

Ταχύτητα 20 κόμβων (Knots) σε κατάσταση θάλασσας (SS) 3-4, (απαραίτητη η 

συνυποβολή με την τεχνική προσφορά, διαγράμματος ισχύος/στροφών του 

κατασκευαστή των κινητήρων και διάγραμμα  ταχύτητας πλοίου / στροφών καμπύλης 

έλικα, εάν αυτά δίδονται από την κατασκευάστρια εταιρεία) με «ωφέλιμο φορτίο». 

I,IV 10%

(β)

Χρόνος επιτάχυνσης από 0 - 45 Knots, με το «ωφέλιμο φορτίο» του σκάφους, σε

κατάσταση θάλασσας (SS) 2-3, με το 75 - 85% της ισχύος των κινητήρων, ο

μικρότερος δυνατός

I,IV 30%

(γ)

Το σκάφος σε κατάσταση θαλάσσης (SS) «7» ( σημαντικό ύψος κύματος άνω

των 4 μέτρων και περιόδους κυματισμού που επικρατούν στο Αιγαίο ) να πλέει και

να κινείται ( με  οποιαδήποτε  κατεύθυνση  κίνησης )  με  ασφάλεια.  
I,IV 10%

(δ)

Το σκάφος να μπορεί να τηρείται σε «κατάσταση υδρολίσθησης» με ελάχιστη

ταχύτητα 11 κόμβους σε κατάσταση θαλάσσης (SS) 2-3 με το «ωφέλιμο φορτίο» και

δεξαμενές καυσίμου στο ¼ - ½ της πληρότητάς τους. Σε περίπτωση που η εν λόγω

ταχύτητα είναι άνω της προαναφερθείσας με μέγιστη αποδεκτή την ταχύτητα των 17

κόμβων τότε η προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή πλην όμως λαμβάνει αναλογική

βαθμολογία σύμφωνα με τις απατήσεις της παρούσας.

I,IV 30%

(3)  Αυτονομία 3,0%

Τουλάχιστον 250 ν.μ., με το συνολικό βάρος (πλήρες επιχειρησιακό φορτίο) του

σκάφους, συνεχή επιχειρησιακή ταχύτητα 35 κόμβων, σε κατάσταση θαλάσσης (SS)

3 , με το 75% της ισχύος των κινητήρων (απαραίτητη η συνυποβολή με την

τεχνική προσφορά, αναλυτικού πίνακα καταναλώσεων, σε συνδυασμό με την

χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων). Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία

και σε συνδυασμό με την τροποποίηση των λοιπών μεγεθών (βαρών και εργονομίας

αποθηκευτικών χώρων)

I,IV 250 ν.μ. ΑΟ 100%

(4) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά της Γάστρας 2,0%

(α)
Οι χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών και ατομικών φόρτων (επιβατών και

πληρώματος) να είναι εργονομικοί και εύκολα προσβάσιμοι.
I,II,IV 10%

(β)
Οι χώροι του σκάφους κάτω από το κατάστρωμα θα παρέχουν  δυνατότητα 

επιθεώρησης  μέσω καταλλήλων / εύκολων προσβάσεων.
I,II,IV 5%

(γ)

Ο χώρος των μηχανών πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής (TOP-COAT) ώστε να μην

διατηρεί την φλόγα (αυτοσβενόμενο υλικό) και επίσης όταν έρχεται σε επαφή με

φλόγα να διογκώνεται δημιουργώντας την μέγιστη δυνατή θερμομόνωση. Η εν λόγω

ελάχιστη απαίτηση αφορά σκάφος το οποίο φέρει εσωλέβιους κινητήρες. Σε

περίπτωση εξωλέμβιων κινητήρων δεν εξετάζεται της απαίτησης και ο οικονομικός

φορέας λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία του εν λόγω κριτηρίου.

I,II 10%

(δ)

Το υλικό κατασκευής, το είδος του χρώματος βαφής, το διασπαστικό σχέδιο

(παραλλαγής θαλάσσης), το σχήμα και ο τρόπος κατασκευής να συνδυάζουν

σύγχρονες τεχνολογίες για την «χαμηλή ανιχνευσιμότητα» («Low Detect ability») 

του σκάφους. Συγκεκριμένα το σκάφος πρέπει να παρουσιάζει:

I,II

./.
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    I-4

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

1/
Το μικρότερο δυνατό «ίχνος» (Radar Cross Section - RCS) σε ραντάρ. Επιθυμητό

μηδενικό ίχνος (δηλ. το σκάφος να είναι τεχνολογίας «STEALTH»).
I,II,IV 15%

2/

Το μικρότερο δυνατό «ακουστικό ίχνος» (Acoustic Signature) που προέρχεται από

τον θόρυβο των κινητήρων, τον ήχο των προπελών, την λειτουργία κλιματιστικού

συστήματος και αντλιών καυσίμων, τον ήχο από την γάστρα λόγω της υδροδυναμική

κίνηση του σκάφους, κλπ.

I,II,IV 15%

3/

Την μέγιστη δυνατή απόκρυψη / παραλλαγή (Camouflage), με την χρήση

κατάλληλου είδους - ποιότητας και σύνθεσης βαφής και προσεκτική επιλογή ειδών

χρωμάτων σε συνδυασμό με ανάλογο διασπαστικό σχέδιο. Επισημαίνεται ότι ο

χρωματισμός του σκάφους πρέπει να είναι κατάλληλος για την προστασία από το

θαλάσσιο περιβάλλον. Απόχρωση και σημάνσεις επί του σκάφους θα γίνουν

σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας προ της κατακύρωσης.

I,II,ΙΙΙ 10%

4/

Τη μικρότερη δυνατή εκπομπή «υπέρυθρης ακτινοβολίας» (Infrared Signature), η

οποία οφείλεται στην έκλυση θερμότητας των «αντικειμένων» (προσωπικού, υλικών,

εξατμίσεων, μηχανών, οργάνων, κλπ) σε συνδυασμό με την δυνατότητα εντοπισμού

(από κατάλληλους αισθητήρες – Sensors) λόγω διαφοράς θερμοκρασίας (του

«αντικειμένου») με τον περιβάλλοντα χώρο.

I,II,ΙΙΙ,IV 5%

(ε)
Στο πρωραίο και πρυμναίο τμήμα θα υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές δέστρες, για 

ρυμούλκηση του σκάφους
I,II,III 5%

(στ)

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία ανυψώσεως καθώς και σύστημα

συρματόσχοινων - δυνατότητα ανακρέμασης με το «βάρος» του σκάφους ή

ισοδύναμη ικανότητα ανακρεμάσεως.

I,II ΑΟ

(ζ)

Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) σημεία έλξεως (π.χ. ανοξείδωτους κρίκους) στην

πλώρη και δυο (2) στην πρύμνη, με το αντίστοιχο σύστημα ρυμούλκησης, για

ανάλογη χρήση  με  πλήρη  επιχειρησιακό  φόρτο.

I,II,IV 5%

(η)
Να υπάρχουν δυο (2) ανοξείδωτα «κοτσανέλα» (μπίτες) πρόσδεσης στην πλώρη και

δυο (2) στην πρύμνη.
I,II 5%

(θ)

Να υπάρχει ελάχιστος αριθμός δεξαμενών δυο (2), με δυνατότητα τροφοδοσίας του

συνόλου των κινητήρων από κάθε δεξαμενή και δυνατότητα μετάγγισης μεταξύ

αυτών. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα απάντλησης - εξυδάτωσης καυσίμου.

I,II 5%

(ι)
Να υπάρχουν κατάλληλα προστατευτικά για την προστασία των κινητήρων – 

ποδαρικών από χτυπήματα και τριβές.
I,II,III 5%

(ια)
Επιθυμητό το σκάφος να αντέχει σε πρόσκρουση με ταχύτητα τουλάχιστον 5 Knots,

σε μη προπαρασκευασμένη ακτή ( άμμος - χώμα - χαλίκι ) και να είναι ικανό να

κινείται άμεσα προς τα πίσω διατηρώντας τη δυνατότητά του  για ασφαλή πλεύση.

I,II,IV 5%

(ιβ)

Η γάστρα να είναι κατάλληλα κατασκευασμένη ώστε το σκάφος να δύναται να 

επιχειρεί (τουλάχιστον να επιπλέει με ασφάλεια) με το 100% των αεροθαλάμων 

εάν υφίστανται, ξεφούσκωτοι σε κατάσταση θαλάσσης (SS) τουλάχιστον 2-3. 

Επιθυμητό η μεγαλύτερη δυνατή  κατάσταση θαλάσσης (SS). 

I,II,IV ΑΟ

(5) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά των Δεξαμενών Καυσίμου 5,0%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-5

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(α)  Να είναι χωρητικότητας ανάλογης της απαιτούμενης, στην παρούσα, αυτονομίας I,II,IV 30%

(β)
Να υπάρχει δυνατότητα με κατάλληλη διάταξη για μετάγγιση καυσίμου από σκάφος

σε σκάφος (ίδιου τύπου).
I,II,IV 30%

(γ)
Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφαλούς πλήρωσης – τροφοδοσίας καυσίμου (εν

όρμω και εν πλώ).
I,II,III 20%

(δ)

Τα «εξαεριστικά» των δεξαμενών δεν θα βρίσκονται κοντά σε χώρο ή συσκευή που

εξαιτίας των αναθυμιάσεων μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Επίσης θα

προστατεύονται με αντιφλογική διάταξη (Flame guard screen).

I,II,III 20%

(6) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Καταστρώματος  – Υπερκατασκευής 8,0%

(α)
Το κατάστρωμα θα είναι από ανθεκτικό ενισχυμένο υλικό, από το ίδιο κύριο υλικό

κατασκευής της γάστρας και στην εξωτερική του επιφάνεια («κουβέρτα») θα είναι

αντιολισθητικό από την κατασκευή του (από το καλούπι).

I,II,III 5%

(β)
Θέσεις (καθίσματα) επιβαινόντων ειδικά διαμορφωμένες για την άνετη και ασφαλή

(συστήματα πρόσδεσης και στήριξης) μεταφορά ατόμων (σε υψηλές ταχύτητες 45

κόμβων και καταστάσεις θαλάσσης – SS 3-4) που θα φέρουν επί του σώματός τους.

I,II,III,ΙV 5%

(γ)
Ειδικά, οι θέσεις του πληρώματος («γέφυρα») θα πρέπει να βρίσκονται σε

«υπερυψωμένη θέση», με δυνατότητα παρατήρησης 360
ο
 (μοιρών).

I,II,III,ΙV 5%

(δ) Τα καθίσματα του πληρώματος

3/ Να εξασφαλίζουν άνεση στο πλήρωμα I,II,IV 6%

4/
Να έχουν διαστάσεις για  άτομο  ύψους τουλάχιστον 1,90 μέτρα και βάρους 100 κιλών

I,II,IV 3%

(ε)
Οι χώροι (επιβαινόντων και γέφυρα) να διαθέτουν φωτισμό (φωτάκια LED με 

αναλογία τουλάχιστον ένα ανά άτομο) ρυθμιζόμενης τάσης
I,II,IV 3%

(ζ) Να υπάρχει σύστημα χειρολαβών για στήριξη των επιβαινόντων. I,II 4%

(η)
Να υπάρχουν κατάλληλες διαμορφώσεις στο κατάστρωμα για τις απαιτούμενες

άγκυρες, σχοινιά κλπ. (αυτοστραγγιζόμενες).
I,II 4%

(θ)
Να υπάρχουν στεγανές θυρίδες και ντουλάπια σε χώρους άμεσα προσβάσιμους από

τους καθήμενους για τοποθέτηση σακιδίων και λοιπών παρελκομένων.
I,II,IV 4%

(ι)

Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία τοποθέτησης - πρόσδεσης φορτίου. Οι 

ακριβείς θέσεις των εν λόγω σημείων θα υποδειχθούν από το αρμόδιο προσωπικό 

της στρατιωτικής υπηρεσίας σε συνεργασία με το προσωπικό του ναυπηγείου προ 

της ενάρξεως της παραγωγικής διαδικασίας / κατασκευής των σκαφών.

I,II,IV 4%

(ια)

Στα εξωτερικά πλευρικά της υπερκατασκευής να υπάρχουν εκατέρωθεν (ΔΕΞΙΑ – 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ) διάδρομοι για εύκολη κίνηση μπροστά – πίσω (πλώρη – πρύμη) και 

αντίστροφα, πλάτους τουλάχιστον 20 cm.

I,II,IV 4%

(ιβ)

Εξωτερικά  (ΔΕΞΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ) της οροφής της υπερκατασκευής να υπάρχει 

ανοξείδωτο κάγκελο (στήριξης) που θα διευκολύνει την ασφαλή κίνηση του 

προσωπικού.

I,II 5%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-6

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(ιγ)

Στην πλώρη και σε κατάλληλο σημείο να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης / 

προσαρμογής και οι ανάλογες «αναμονές» (ηλεκτρολογικών / μηχανολογικών 

συστημάτων) τηλεχειριζόμενης βάσης (ηλεκτροπτική πλατφόρμα) «ελαφρού» τύπου 

πολυβόλων (φυσιγγίων διαμετρήματος 0,50¨, 7,62 χιλ και βομβίδων 40 χιλ) με την 

εναλλαγή κατάλληλου «προσαρμογέα» (adaptor).   Επίσης, να υπάρχουν οι 

υποδομές (σταθερά σημεία στήριξης και σωληνώσεις για την τοποθέτηση 

καλωδιώσεων) για την πιθανή μελλοντική εγκατάστασης συστήματος εγκλωβισμού 

στόχου ή ηλεκτροκίνητης τηλεχειριζόμενης βάσης οπλισμού (με τον προαναφερόμενο 

τύπο οπλισμού) σε κατάλληλο σημείο επί του σκάφους.

I,II,III 5%

(ιδ)

Στην οροφή της υπερκατασκευής («γέφυρα») να τοποθετηθούν τα προβλεπόμενα, 

από την ισχύουσα νομοθεσία, πλοϊκά φώτα και λοιπός φωτισμός ασφαλείας, με 

δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Επίσης, να τοποθετηθούν 

κόρνα, κεραία VHF, ΡΑΝΤΑΡ, ενώ να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την 

τοποθέτηση λοιπού στρατιωτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα υποδειχθεί από 

την υπηρεσία προ της κατακύρωσης.

I,II 5%

(ιε)

Το υλικό κατασκευής, το είδος του χρώματος βαφής, το διασπαστικό σχέδιο 

(παραλλαγής θαλάσσης), το σχήμα και ο τρόπος κατασκευής να συνδυάζουν 

σύγχρονες τεχνολογίες για την «χαμηλή ανιχνευσιμότητα» («Low Detect ability») 

του σκάφους. Συγκεκριμένα το σκάφος πρέπει να παρουσιάζει τα αντίστοιχα 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της γάστρας, όπως καθορίζονται στο α/α 1η(4)(δ) της 

παρούσας.

I,II,III 5%

(ιστ)

Να διαθέτει στα πλευρά, συνολικά 2 βάσεις / στηρίγματα για την τοποθέτηση φορητού 

οπλισμού ( πολυβόλου φυσιγγίων 5,56 χιλ ή 7,62 χιλ ή 0,50΄΄ή  βομβίδων 40 χιλ ). Οι 

ακριβείς θέσεις των εν λόγω σημείων θα υποδειχθούν από το αρμόδιο προσωπικό 

της στρατιωτικής υπηρεσίας σε συνεργασία με το προσωπικό του ναυπηγείου προ 

της ενάρξεως της παραγωγικής διαδικασίας / κατασκευής των σκαφών

I,II 5%

(ιζ)
Να υπάρχει ηλεκτρικός «εργάτης» άγκυρας τουλάχιστον 1.000 W ο οποίος θα

διαθέτει και δεύτερο χειριστήριο και κουμπί ενεργοποίησης στο κατάστρωμα.
I,II 8%

(ιη)

Να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του καταστρώματος αναλόγως

επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων υποστήριξης κινήσεων υποστήριξης ΔΜ.

Συγκεκριμένα, να υπάρχει η δυνατότητα για την «αφαίρεση» ή «κατάλληλη

διαμόρφωση» αριθμού καθισμάτων με σκοπό την προσαρμογή τουλάχιστον 2

φορείων μεταφοράς τραυματιών / ασθενών ή εξασφάλιση ευρύτερου χώρου

μεταφοράς υλικών / μέσων.

I,II,IV 10%

(ιθ)

Ο χώρος του καταστρώματος να είναι κατάλληλης σχεδίασης και κατασκευής, ώστε

να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια / άνεση στο προσωπικό (πλήρωμα και

επιβάτες) κατά την πλεύση και την εκτέλεση των επιχειρήσεων

I,II,IV 10%

(7) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Συστήματος Πρόωσης 10,0%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(α)

Κινητήρες, τουλάχιστον δύο (2) κατάλληλης ιπποδύναμης για την κάλυψη των

απαιτήσεων της παρούσας. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό συνολικό βάρος των

κινητήρων.

I,II,III 10%

(β) Κατανάλωση καυσίμου (πετρέλαιο ή βενζίνη) η χαμηλότερη δυνατή. I,II,III 20%

(γ) Επιθυμητή η γρήγορη μεταβολή ταχυτήτων των κινητήρων. I,II 5%

(δ)
Οι  εξατμίσεις  να  οδηγούνται  μέσα από  το  νερό  για  μείωση  του  ίχνους  του  

σκάφους
I,II 10%

(ε)

Ο χώρος (μηχανοστάσιο) στον οποίο βρίσκονται οι μηχανές να έχουν την

μέγιστη δυνατή ακουστική και «θερμική» μόνωση και επιπλέον: Η εν λόγω ελάχιστη

απαίτηση αφορά σε σκάφος το οποίο φέρει εσωλέμβιους κινητήρες, δηλαδή διαθέτει

αυτονόητα μηχανοστάσιο. Σε περίπτωση εξωλέμβιων κινητήρων δεν εξετάζεται και ο

οικονομικός φορέας λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία του εν λόγω κριτηρίου.

I,II 10%

1/ Να μην κατακλύζεται από νερό που τυχόν θα συγκεντρωθεί στο κατάστρωμα. I,II,IV 5%

2/
Να κατασκευασθεί πυρίμαχη πυροπροστασία από ορυκτό βάμβακα πυκνότητας

τουλάχιστον 100 Kgr/m3 και πάχους 50 mm στην οροφή, συμπεριλαμβανομένων και

των καλυμμάτων του χώρου, σκεπασμένη  με φύλλο αλουμινίου 0,8 mm .

I,II,III 5%

3/
Οι φρακτές του μηχανοστασίου θα έχουν μόνωση πυροπροστασίας και ήχου από το 

ίδιο υλικό, 100 mm πάχους.
I,II,III 5%

4/
Επιθυμητή «διάταξη» που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για συντήρηση (ιδίως

την εύκολη αλλαγή των ελαίων του κινητήρα) και επισκευή.
I,II,IV 5%

5/

Να εμποδίζεται πλήρως η εισροή θαλασσίου ύδατος στο χώρο του μηχανοστασίου

κατά την πλεύση του πλοίου σε όλες τις ταχύτητες και ανεξαρτήτως καιρικών

συνθηκών Το καπάκι (ή καπάκια) του να είναι πλήρες στεγανό και να υπάρχει η

δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων από το εσωτερικό του.

I,II,IV 10%

6/

Να  υπάρχει  δυνατότητα  επαρκούς  αερισμού  του  μηχανοστασίου  για  την  

εξασφάλιση  της  καλύτερης  λειτουργίας  των  κινητήρων.  Απαραίτητη  η    εισροή  

κατάλληλης ποσότητας ψυχρού αέρα  εν  κινήσει  με  ταυτόχρονη  απαγωγή  του 

θερμού  αέρα  από  τον  χώρο του μηχανοστασίου στο περιβάλλον.

I,II,IV 10%

(στ) Οι κινητήρες να παρουσιάζουν τις μικρότερες δυνατές τιμές θορύβου. I,II,III 5%

(8)
Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του «Βασικού» Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικού /

Λοιπού)
30,0%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(α)

Η κονσόλα των οργάνων να είναι ενιαία (κυβερνήτη – συγκυβερνήτη), λειτουργική, με 

όλα τα αναγκαία όργανα, που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη και να είναι 

ευανάγνωστα από την θέση πλοηγήσεως. Να διαθέτουν φωτισμό «επιχειρησιακών 

συνθηκών» ήτοι, ρύθμιση έντασης φωτός (ροοστάτης) και αλλαγή χρώματος (εάν 

είναι εφικτό κόκκινο – πράσινο για χρήση από το πλήρωμα όταν φέρει διόπτρες 

νυχτερινής παρατήρησης). Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί η κάλυψη 

των απαιτήσεων της εν λόγω παραγράφου, ο οικονομικός φορέας υποχρεωτικά 

πρέπει να υποβάλει με την τελική τεχνική προσφορά, αναλυτικό σχέδιο κατανομής 

οργάνων & χειριστηρίων.

I,II 2%

(β)
Τα όργανα και χειριστήρια,  να είναι πλήρως λειτουργικά και εργονομικά 

τοποθετημένα
I,II 3%

(γ) «Χωροταξικά» να είναι τοποθετημένα (ενδεικτικά):

1/ Στο χώρο του κυβερνήτη:

α/ Τιμόνι υδραυλικό βαρέως τύπου I,II 3%

β/

Διπλό χειριστήριο μηχανής. Η εν λόγω απαίτηση αφορά σε "κύριο" και "εφεδρικό" 

σύστημα χειρισμού των μηχανών.
I,II 3%

γ/

Κομβίον ή κομβία άμεσης απενεργοποίησης μηχανής (άμεση κράτηση σε περίπτωση 

πτώσης του χειριστή).
I,II 3%

δ/ Κατ ελάχιστο, τα παρακάτω όργανα

1 Ένα (1) μετρητή αποστάσεων (Μιλιόμετρο) I,II 2%

2

Δυο (2) στροφόμετρα μηχανών (ένα ανά κινητήρα). Σε περίπτωση μεγαλύτερου

αριθμού κινητήρων (άνω των 2), ισχύει η απαίτηση ένα ανά κινητήρα.
I,II 2%

3

Δυο (2) τριμόμετρα μηχανών (ένα ανά κινητήρα). Σε περίπτωση μεγαλύτερου

αριθμού κινητήρων (άνω των 2), ισχύει η απαίτηση ένα ανά κινητήρα.
I,II 2%

4

Ένα (1) μετρητή (ή 2 μετρητές) περιεκτικότητας δεξαμενής ή δεξαμενών  καυσίμων. 

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού δεξαμενών (άνω των 2), ισχύει η απαίτηση ένα 

ανά δεξαμενή.
I,II 2%

5 Δυο (2)  ωρόμετρα. I,II 2%

6

Μια (1) μαγνητική πυξίδα φωτιζόμενη (Dimmer) διαμέτρου τουλάχιστον 14 cm ειδική 

για ταχύπλοα σκάφη και την αντίστοιχη «συνεχή επιχειρησιακή ταχύτητα» του 

σκάφους
I,II 2%

7

Ένα (1) σύστημα προσδιορισμού θέσεως (GPS) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που

προσδιορίζονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας.
I,II 2%

8

Ένα (1) ηλεκτρονικό χάρτη (PLOTTER) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που

προσδιορίζονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας.
I,II 2%

9

Ο στεγανός πίνακας με τις ασφάλειες και οι αντίστοιχοι διακόπτες των ηλεκτρικών 

παροχών.
I,II 2%

10

Όργανα χειρισμού των “FLΑPS”, σε περίπτωση ύπαρξης ή / και που δεν

ενεργοποιούνται αυτόματα.
I,II 2%

11 Κουμπί ενεργοποίησης ηλεκτρικού «εργάτη» άγκυρας.  I,II 2%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ε/

Επιθυμητό όπως υπάρχουν, επιπλέον των προαναφερθέντων και τα παρακάτω

όργανα:

1

Ένας (1) ηχητικός εντοπιστής (SONAR), με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που

προσδιορίζονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας.
I,II 2%

2

Δείκτες θερμοκρασίας και αντίστοιχες προειδοποιητικές λυχνίες θερμοκρασίας ύδατος

– ψύξεως  και  (ένα «σετ» ανά κινητήρα).
I,II 2%

3

Δυο (2) μανόμετρα λαδιού και προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες πτώσης πίεσης

λαδιού  μηχανών (ένα ανά κινητήρα).
I,II 2%

4 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία  φόρτισης  της γεννήτριας. I,II 2%

5

Όργανο ή όργανα κατάστασης συσσωρευτών (φόρτισης – έλεγχος τάσης / κατανομής 

δικτύου).
I,II 2%

6 Όργανα κλίσης σκάφους I,II 2%

7 Οπτικοακουστικές ενδείξεις (ALARMS)  για: I,II 2%

α Υψηλή  θερμοκρασία  νερού  ψύξεως και λαδιού. I,II 2%

β Χαμηλή  πίεση  νερού  ψύξης  και λαδιού. I,II 2%

γ Χαμηλή τάση ρεύματος ηλεκτρικού συστήματος. I,II 2%

δ/

Διευκρινίζεται ότι, η απαίτηση της Υπηρεσίας αναφέρεται στην δυνατότητα του

κυβερνήτη να έχει τις πληροφορίες των προαναφερθέντων οργάνων. Σε περίπτωση

που εκ της σχεδιάσεως του κατασκευαστικού οίκου – ναυπηγείου, οι περιγραφόμενες

πληροφορίες παρέχονται από ενιαίο ή συνδυασμό διαφόρων οργάνων – οθονών

(displays), τότε καλύπτονται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

2/ Στο χώρο του συγκυβερνήτη

α/

Ραντάρ ναυτικού τύπου, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται σε 

σχετική παράγραφο της παρούσας.
I,II 2%

β/

Συσκευή σταθμού ασυρμάτου (Σ/Α) VHF επικοινωνιών ναυτικού (στεγανού) τύπου, 

ανθεκτική στην υγρασία και στις καιρικές συνθήκες, που θα έχει την δυνατότητα 

προσθαφαίρεσης, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται σε σχετική 

παράγραφο της παρούσας

I,II 3%

γ/ Μια (1) παροχή (πρίζα) 12V. I,II 1%

δ/ Μια (1) παροχή (πρίζα) 220V I,II 3%

ε/

Υποδομές για πιθανή μελλοντική τοποθέτηση – εγκατάσταση μονάδας ελέγχου και 

χειρισμού βάσης οπλισμού, (ή εναλλακτικά, τις αντίστοιχες, σε περίπτωση που δεν 

περιλαμβάνεται στην εντολή προμήθειας) οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο 

χώρους για τοποθέτηση

I,II 1%

1 Επίπεδης οθόνης απεικόνισης (Display). I,II 1%

2 Τηλεχειριστηρίου (joystick). I,II 1%

3 Διάταξη καταγραφής I,II 1%

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

3/

Διευκρινίζεται ότι, η απαίτηση της Υπηρεσίας αναφέρεται στην δυνατότητα του

κυβερνήτη να έχει τις πληροφορίες των προαναφερθέντων οργάνων. Σε περίπτωση

που εκ της σχεδιάσεως του κατασκευαστικού οίκου – ναυπηγείου, οι περιγραφόμενες

πληροφορίες παρέχονται από ενιαίο ή συνδυασμό διαφόρων οργάνων – οθονών

(displays), τότε καλύπτονται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

I,II

(δ) Επίσης, στον χώρο διακυβέρνησης να υπάρχουν τα παρακάτω:

1/ Δύο (2) ζεύγη διοπτρών παρατηρήσεως ημέρας (κοινές)  7Χ50. I,II 1%

2/ Ένα (1) βαρόμετρο I,II 1%

3/ Ένα (1) ηλεκτρονικό χρονόμετρο I,II 1%

4/ Ένας (1) μεγεθυντικός φακός. I,II 1%

5/ Δύο (2) διπαράλληλοι κανόνες και δύο (2) διαβήτες (κουμπάσα). I,II 1%

6/ Ναυτικοί χάρτες ανατολικής Μεσογείου ανάλογης κλίμακας (για χρήση σε περίπτωση 

εκτάκτου ανάγκης – ηλεκτρικής απώλειας ή βλάβης των συστημάτων πλοήγησης).

I,II 1%

7/ Σειρήνα. I,II 1%

(ε)

Τέλος, στον χώρο διακυβέρνησης (κατά προτεραιότητα) ή σε οποιοδήποτε άλλο, 

εύκολα προσβάσιμο σημείο στο κατάστρωμα, όταν το σκάφος είναι «πλήρες») να 

υπάρχουν υδατοστεγής θυρίδες, που θα έχουν (επιπλέον του προαναφερθέντος 

εξοπλισμού) τα εξής:

I,II

1/

Τα εγχειρίδια λειτουργίας όλων των υλικών του σκάφους / εξοπλισμού, φυλλάδιο

προληπτικών ελέγχων – συντήρησης χειριστή πριν και μετά την αποστολή καθώς και

οποιοδήποτε άλλο έντυπο κρίνεται απαραίτητο από τον προμηθευτή να υπάρχει στο

σκάφος κατά τη διάρκεια της αποστολής.

I,II 1%

2/
Φορητό μετρητή πίεσης αεροθαλάμων και δύο (2) αντλίες πλήρωσης αεροθαλάμων (

σε περίπτωση που το σκάφος διαθέτει αεροθαλάμους).
I,II 1%

3/
Φακό στεγανού τύπου με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εμπορίου ( όχι ειδικού αλλά 

κοινού τύπου ).
I,II 1%

4/ Κουτί συλλογής εργαλείων, με εργαλεία και υλικά επισκευής 1
ου

 – 2
ου

 Κλιμακίου. I,II 2%

5/

Το σύστημα ασφαλούς μετάγγισης καυσίμου και το σετ καλωδίωσης μεταφοράς

ηλεκτρικής ενέργειας (έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες υποπαραγράφους και δεν

αποτελούν επιπλέον ποσότητες).

I,II 1%

(β) Ραδιο – Επικοινωνιακός Εξοπλισμός

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

1/

Στον  χώρο  της  διακυβέρνησης  να  υπάρχει  κατάλληλος  χώρος ( διαστάσεων  

22,5cm (Y) Χ 40 cm (M) Χ 32,5 (Π)  για τον αναμεταδότη και διαστάσεων  15cm (Y) Χ 

42 cm (M) Χ 37 (Π)  για το τροφοδοτικό )  και  η  προμηθεύτρια  εταιρεία  να  

δεσμευτεί  για  την  τοποθέτηση – εγκατάσταση  σταθμού  VHF,  τύπου  ΤRC  9200 ή 

αντίστοιχο εν χρήσει Σ/Α από τις ΕΔ,          ( Όπου (Υ): ύψος, (Μ): μήκος 

πρόσοψης, (Π): πλάτος – βάθος στο εσωτερικό )  ή  εναλλακτικά  συγκεκριμένη  

πρόταση  της  εταιρείας  για  τοποθέτηση  σταθμού  ασυρμάτου  που  καλύπτει  τις  

συχνότητες  των  επικοινωνιών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  ( ΣΞ – ΠΝ – ΠΑ ) και τη 

λειτουργία αναπήδησης συχνότητας (FH). Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια του 

σταθμού δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας.

I,II,IV 2%

2/
Να υπάρχει σύστημα ενδοεπικοινωνίας (VOX με την μέγιστη δυνατή ηχομόνωση) για

όλα τα μέλη του πληρώματος και δύο (2) επιπλέον [σύνολο τέσσερα(4)].
I,II,IV 2%

3/
Να υπάρχει αναμεταδότης για εντοπισμό σε περίπτωση έρευνας και διάσωσης 

(TACTICAL BEACON). 
I,II 2%

(γ) Ραδιο – Ηχο – Ναυτιλιακός Εξοπλισμός 

1/
Να αποτελεί πλήρες «σύστημα ναυσιπλοΐας», το οποίο να παρέχει, κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω

2/ Αυτόματη αποτύπωση πορείας μέσω Radar – ένδειξη θέσης. I,II ΑΟ

3/ Πορεία πάνω από το βυθό I,II 1%

4/ Στίγμα  κίνησης. I,II 1%

5/ Μονάδα αναφοράς κινήσεων. I,II 1%

6/
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων πληροφοριών (με δυνατότητα επιλογής των

εμφανιζομένων) απαραιτήτων για την ασφαλή πλεύση του σκάφους.
I,II 2%

7/ Δείκτη θέσης επί χάρτου. I,II 2%

8/ Ταχύτητα πάνω από το βυθό I,II 1%

(γ)
Ο παραπάνω εξοπλισμός του σκάφους να είναι τοποθετημένος σε κατάλληλες

αντικραδασμικές  βάσεις  για  την  αποφυγή  φθορών.
I,II 2%

(δ)

Επίσης, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε

να αφαιρείται εύκολα και γρήγορα όποτε αυτό απαιτείται, είτε για τη συντήρηση του,

είτε για προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

I,II 2%

(9) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού Συστήματος 5,0%

(α)

Η εκκίνηση των μηχανών να είναι ηλεκτρική από ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών 

για κάθε μηχανή, επαρκούς χωρητικότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

Νηογνώμονα.

I,II 30%

(β)
Να υπάρχει η δυνατότης να χρησιμοποιηθεί κάθε συστοιχία συσσωρευτών για την

εκκίνηση της άλλης μηχανής, μέσω διακοπτών παραλληλισμού.
I,II,IV 30%

(γ)
Να διαθέτει εντός του χώρου διακυβέρνησης («Γέφυρα») και σε κατάλληλη

θέση,  έξοδο  220 V  για  σύνδεση  Η/Υ  ( ΣΔΕΠ ΕΔ).
I,II 10%

(δ)
Επίσης να υπάρχει δυνατότητα και κατάλληλη «διάταξη» για μεταφορά  ηλεκτρικής 

ενέργειας από σκάφος σε σκάφος
I,II 30%

(10) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά Συστήματος Ασφάλειας – Πυρασφάλειας 5,0%

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(α)

Επιθυμητό είναι το σύνολο των δεξαμενών καυσίμων να είναι κάτω από την ίσαλο

γραμμή, σε κατάσταση ελάχιστου φορτίου. Επιθυμητό σε κατάσταση ελλιμενισμού οι

δεξαμενές να είναι κατά τα 2/3 κάτω από την ίσαλο ή εναλλακτικά κάτω από το

πάτωμα της υπερκατασκευής, όταν το σκάφος είναι έμφορτο ("ωφέλιμο φορτίο").

I,II 50%

(β)

Να διαθέτει μόνιμο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης στο μηχανοστάσιο μέσω

κατακλύσεως με επαρκή ποσότητα κατάλληλου υλικού / μέσου. Όλα τα

χρησιμοποιούμενα υλικά, να είναι πιστοποιημένα. Το σύστημα να έχει δυνατότητα και

χειροκίνητης ενεργοποίησης από δύο (2) σημεία. (Από την κονσόλα οργάνων και

από κατάλληλη εύκολα προσβάσιμη θέση εκτός του μηχανοστασίου). Σε περίπτωση

μη ύπαρξης μηχανοστασίου δεν απαιτείται η εξέταση της εν λόγω απαίτησης και

λαμβάνεται η μέγιστη βαθμολογία του κριτηρίου.

I,II 50%

(11)

Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά Αεροθαλάμων (Σε περίπτωση υποβολής

προσφοράς συστήματος φέντερ, η άλλου τύπου κατασκευής, αντί του τυπικού

αεροθαλάμου, τότε η προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή, ενώ τα αντίστοιχα

κριτήρια που αφορούν στους τυπικούς αεροθαλάμους θα αξιολογηθούν κατά

περίπτωση και είδος απαίτησης. )

5,0%

(α)

Να υπάρχουν 6 - 8 ανεξάρτητοι μεταξύ τους αεροθάλαμοι (στεγανά διαμερίσματα) με

αντίστοιχες βαλβίδες πλήρωσης αέρα και εκτονωτικές βαλβίδες υπερπλήρωσης

πιστοποιημένες από νηογνώμονα και άριστης ποιότητας. Επιθυμητό όπως οι

βαλβίδες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος του θαλάμου ή και κάτω από το

κατάστρωμα για καλύτερη προστασία από τον ήλιο και την θάλασσα. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου).

I,II ΑΟ

(β)
Στο πάνω μέρος των αεροθαλάμων και καθ΄ όλο το μήκος τους θα υπάρχει επικάλυψη 

με ειδικό αντιολισθητικό και προστατευτικό ενισχυτικό επίθεμα, είτε συνεχόμενα, είτε 

τμηματικά (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου).

I,II 15%

(γ)

Επίσης εξωτερικά καθ’ όλο το μήκος των αεροθαλάμων θα υπάρχει διπλή παράλληλη

ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή του πνευστού τμήματος. Ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα

σημεία καταπόνησης – τριβών, γενικά κατάλληλοι για όλες τις δοκιμασίες στις οποίες

θα υποβληθεί κατά την επιχειρησιακή χρησιμοποίησή του σκάφους. (Απαιτείται

αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου).

I,II 15%

(δ)

Η κατασκευή των αεροθαλάμων να είναι με διαμήκεις ραφές, οι οποίες θα 

καλύπτονται με κατάλληλες ταινίες εσωτερικά και εξωτερικά, ικανού πλάτους. Οι 

συνδέσεις, οι συγκολλήσεις και οι συρραφές, τόσο μεταξύ των τμημάτων όσο και με 

τη γάστρα, θα είναι άριστης αντοχής, δε θα ξεχειλώνουν, δε θα αποκολλώνται και δε 

θα διαρρηγνύονται ακόμα και αν οι αεροθάλαμοι πληρωθούν σε πίεση τουλάχιστον 

50% παραπάνω από την προβλεπόμενη. (Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό 

τύπο αεροθαλάμου).

I,II,III 15%

(ε)

Επιθυμητό όπως στο εσωτερικό τμήμα των αεροθαλάμων να υπάρχουν θήκες, από

το ίδιο υλικό όπως οι αεροθάλαμοι, για τοποθέτηση μικροαντικειμένων. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου).

I,II 10%

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(στ)

Να υπάρχουν σχοινοφόροι και ανάλογος αριθμός χειρολαβών εκατέρωθεν του 

σκάφους (τουλάχιστον 7 δεξιά και 7 αριστερά) επί των αεροθαλάμων, για χρήση τόσο 

από μέσα όσο και από έξω, κατάλληλοι για τυχόν μετακίνηση ή στήριξη των 

επιβαινόντων. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου).

I,II 15%

(ζ)

4.2.11.7 Το σχήμα των αεροθαλάμων να είναι τέτοιο ώστε να σχηματίζει την πλώρη 

και τα πλευρά του σκάφους (Σχήμα “U”-“ου»), ή άλλο κατάλληλο σχήμα σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου 

αεροθαλάμου).

I,II 15%

(η)

4.2.11.8 Περιμετρικά οι αεροθάλαμοι να φέρουν διπλό κυματοθραύστη, ύψους

τουλάχιστον 9cm έκαστος. (Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο

αεροθαλάμου).

I,II 15%

(12) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Φορέα Μεταφοράς (Τρέιλερ) 5,0%

(α)

Κάθε σκάφος να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο  κατάλληλο φορέα του, ο οποίος θα 

είναι καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί να 

μεταφέρει με ευκολία ένα «άφορτο» ταχύπλοο σκάφος (εξοπλισμός του σκάφους και 

κινητήρες, πλην καυσίμου και προσωπικού μετά του φόρτου ) και θα συνοδεύεται από 

όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και κανονική χρησιμοποίησή 

τους.

I,II,IV ΑΟ

(β)
Η καθέλκυση και ανέλκυση του σκάφους να γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού εργάτη 

δύο ταχυτήτων (μπροστά – πίσω), ο οποίος θα είναι στερεωμένος σε αντίστοιχο 

ρυθμιζόμενο εμπρόσθιο στέλεχος του φορέα και θα διαθέτει ιμάντα υψηλής αντοχής

I,II,III 10%

(γ)

Η ασφαλής τοποθέτηση – ισορροπία του σκάφους στο φορέα θα επιτυγχάνεται με 

κατάλληλα επιμήκη ρυθμιζόμενα πέλματα επικάθησης με ράουλα, για να 

εξασφαλίζεται η σύγχρονη επαφή τους με το κήτος του σκάφους και να επιτυγχάνεται 

η απρόσκοπτη ανέλκυσή του.

I,II,IV 15%

(δ)

Στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχει ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος συμπαγής ελαστικός  

τροχός για την οριζοντίωση του φορέα μετά την απομάκρυνση του ρυμουλκού 

οχήματος.

I,II 15%

(ε) Επί του φορέα να υπάρχουν εγκατεστημένα στο οπίσθιο μέτωπο δύο (2) αδιάβροχοι 

λαμπτήρες (24V) πορείας, θέσης, φρένων και φλας. Επιπλέον να υπάρχουν
I,II 15%

1/ Ένα οπίσθιο και ένα ζεύγος πλαϊνά φώτα πορείας και θέσης. I,II 15%

2/
Δώδεκα (12) (6+6) φωσφορίζοντες ανακλαστήρες για ασφαλείς βραδινές

μετακινήσεις.
I,II 20%

3/ Επιθυμητό να υπάρχουν αντίστοιχα φλας και στα πλαϊνά του φορέα I,II 10%

(13) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του «Φορητού» Εξοπλισμού 10,0%

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το κάθε σκάφος να συνοδεύεται από τον απαιτούμενο εξοπλισμό ( «Βασικό» και

«Φορητό» ) που προβλέπεται στις διάφορες υπουργικές αποφάσεις, στην ελληνική

νομοθεσία, στους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας

και υγιεινής. Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, στη σύνθεση του σκάφους θα

περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα εξής

I,II 10%

(α) Τρεις (3) άγκυρες: I,II 3%

1/ Μια (1) πλωτή άγκυρα με σχοινί 6 μέτρων, Φ.10χιλ. I,II 3%

2/
Μια (1) άγκυρα πλώρης τύπου BRUCE 10 κιλών, με αλυσίδα Φ.10 χιλ. γαλβανιζέ , 60

μέτρων καλιμπρέ με στριφτάρι
I,II 3%

3/
Μια (1) άγκυρα πρύμνης 5 κιλών, με αλυσίδα Φ.6 χιλ. γαλβανιζέ, 6 μέτρων και σχοινί

Φ.10χιλ. 30 μέτρων
I,II 3%

(β) Δύο (2) κοντάρια προσέγγισης (με κόρακα) μήκους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων I,II 3%

(γ)
Ορμιδοβόλες συσκευές δύο (2). Να είναι πλήρεις αυτόνομες και αυτόματες,

εγκεκριμένου τύπου
I,II 3%

(δ)

Τουλάχιστον οκτώ (8) ελαστικά παραβλήματα φουσκωτά με βαλβίδα (μπαλόνια). Το

κάθε μπαλόνι να φέρει σχοινί μήκους 1,5 μ. και να είναι διαστάσεων 20cm Χ 60cm, με

ανοχές έως +20%. Επίσης να είναι ισχυρής κατασκευής, σε ειδικές από ανοξείδωτο

μέταλλο θέσεις (μπαλονοθήκες) κατανεμημένες σε ανάλογες θέσεις στο κατάστρωμα

I,II,III 10%

(ε) Ένα (1) σετ «αυτιών» για το πλύσιμο του κινητήρα I,II 3%

(στ)
Δυο (2) ιμάντες ανακρέμασης με τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο, για

την επίτευξη της απόλυτης «ζύγισης»
I,II 5%

(ζ) Δέκα πέντε (15) σωσίβια με πιστοποίηση SOLAS I,II 10%

(η)
Φωτιστικά σήματα κινδύνου: Δύο (2) καπνογόνα, δώδεκα (12) φωτοβολίδες

αλεξιπτώτου και έξι (6) βεγγαλικά χεριού, όλα εγκεκριμένου τύπου
I,II 5%

(θ)

Πηγές ηχητικών σημάτων. Μία (1) ηλεκτρική συρίκτρα εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα

με τον ¨ΔΚΑΣ 72¨ με μεγαφωνική εγκατάσταση και μία (1) ισχυρή σειρήνα αέρος

μεγάλης έντασης (compressor) 12 ή 24 V DC

I,II 5%

(ι) Φώτα και σήματα ναυσιπλοΐας που προβλέπει ο «ΔΚΑΣ» I,II 10%

(ια)

Προβολέας «έρευνας» «αποσπώμενος» φορητός στον χώρο της διακυβέρνησης, με

σπυροειδές καλώδιο 10 μέτρων και ρευματολήπτη. Δυνατότητα εκπομπής σημάτων

τύπου ALDIS. Να έχει συνολικά την μέγιστη δυνατή ένταση τουλάχιστον 1.000 Watt.

Επιθυμητή η  μέγιστη  δυνατή ένταση

I,II ΑΟ

(ιβ) Κυτίο α’ βοηθειών και συσκευή ανανήψεως τοποθετημένα σε  κατάλληλη θέση. I,II 5%

(ιγ) Τρία (3) σχοινιά Φ.12 χιλ. μήκους 20 μέτρων. I,II 1%

(ιδ) Τρία (3) σχοινιά Φ.12 χιλ. μήκους 10 μέτρων. I,II 1%

(ιε)
Να υπάρχει βάση ανάρτησης σημαίας και ελληνική  σημαία αναλόγων διαστάσεων.

I,II 1%

(ιστ)
Ένα (1) άκαυστο και αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους, χρώματος γκρι και ένα (1)

κάλυμμα ανεμοθώρακα («παρμπρίζ») για ηλιοπροστασία (ίδιας ποιότητας).
I,II 2%

./.
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(ιζ)

Τρεις (3) σωστικές λέμβους (των 6 ατόμων η κάθε μια) για το πλήρωμα και τους

επιβαίνοντες [με τον αντίστοιχο ατομικό φόρτο τους(εξάρτυση και οπλισμός), ήτοι, 2

τον. περίπου] με χρόνο εγγύησης - χρήσης τουλάχιστον 15 έτη ή εναλλακτικά (ή

συμπληρωματικά αν απαιτείται) ο προμηθευτής να δεσμευτεί για την περιοδική

επιθεώρηση και συντήρηση για 15 έτη, άνευ κόστους για την Υπηρεσία

I,II 1%

(ιη)
Το σκάφος να διαθέτει δύο (2) αυτόματες αντλίες άντλησης κυτών και ανοξείδωτο

ρευματοδότη.
I,II 10%

(ιθ) Έξι  (6) κουπιά, κατάλληλα τοποθετημένα στο σκάφος. I,II ΑΟ

(κ) Μια (1) χειροκίνητη αντλία αέρος διπλής ενεργείας. I,II 2%

(κα)
Δυο (2) ηλεκτρικές (12V – τουλάχιστον 1.000 G.P.H) και μια (1) χειροκίνητη, αντλίες

άντλησης κυτών
I,II 2%

(14) Διάφορα 1,0%

(α)

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη και μετέπειτα τεχνική προδιαγραφή

και είναι απαραίτητο για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια του

σκάφους, να τοποθετείται από τον προμηθευτή / κατασκευαστή χωρίς επιβάρυνση για

την Υπηρεσία

50%

(β)

Ο προμηθευτής / ναυπηγείο δεσμεύεται να υποβάλει στην τεχνική του προσφορά,

πρόταση για οποιαδήποτε αναβάθμιση ή βελτίωση, που τυχόν έχει επισυρθεί στον

τρόπο κατασκευής των σκαφών λόγω της εξέλιξης (από την ημερομηνία σύνταξης της

Προδιαγραφής μέχρι τον χρόνο υποβολής προσφοράς) της τεχνολογίας στον τομέα

της ναυπηγικής (ποιότητα υλικών / τρόπο σχεδίασης και κατασκευής), ανεξάρτητα αν

αυτή είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή, προσδιορίζοντας

αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία και η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής,

κατόπιν αξιολόγησης της σχέσης «κόστους» και «αποτελεσματικότητας»

50%

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2 Τεχνικά – Λειτουργικά  Χαρακτηριστικά 30,0%

1/ Σύστημα Προώσεως 5,0%

α/
Κινητήρες, τουλάχιστον δύο (2). Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό συνολικό βάρος

των κινητήρων
I,II,III ΑΟ

β/ Πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο σύστημα προώσεως I,II 10%

γ/ Θέση  κινητήρων, τέτοια ώστε να είναι προσιτοί   στη συντήρηση και  τις επισκευές I,II 10%

δ/ Κατανάλωση καυσίμου η χαμηλότερη δυνατή I,II,III 10%

ε/
Οι κινητήρες να ψύχονται με νερό (κλειστό κύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα αναλόγως

του τύπου κινητήρα).
I,II,III 5%

στ/ Επιθυμητή η γρήγορη μεταβολή ταχυτήτων των κινητήρων I,II,IV 5%

ζ/
Οι  εξατμίσεις  να  οδηγούνται  υπό  το  νερό  για  μείωση  του  ίχνους  του  σκάφους

I,II 5%

η/
Ηλεκτρική εκκίνηση των κινητήρων από ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών για

κάθε  μηχανή
I,II 5%

./.
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θ/

Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι μηχανές να έχει ακουστική μόνωση και να

μην κατακλύζεται από νερό που τυχόν θα συγκεντρωθεί στο κατάστρωμα. Αναλόγως

του τύπου κινητήρα. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εξωλέμβιους κινητήρες

δεν απαιτείται η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης

I,II 5%

ι/
Να υπάρχει δυνατότητα εξαρμόσεως / αφαιρέσεως / αντικατάστασης των μηχανών

του  σκάφους ( RBR )  χωρίς  αποσυναρμολόγηση
I,II,IV 5%

ια/

Ανεξάρτητη λειτουργία συστήματος διεύθυνσης από την λειτουργία των κινητήρων.

Το σκάφος να έχει τη δυνατότητα ελιγμών χωρίς να εξαρτάται από την λειτουργία

συγκεκριμένου κινητήρα

I,II,IV 5%

ιβ/ Οι κινητήρες να παρουσιάζουν τις μικρότερες δυνατές τιμές θορύβου I,II,III 5%

ιγ/ Οι κινητήρες να έχουν αντικραδασμική έδραση I,II,III 5%

ιδ/
Να διαθέτει συστήματα ισοστάθμισης πλεύσης (POWER TRIM) καινούργια και

σύγχρονης τεχνολογίας
I,II 5%

ιε/
Η τροφοδοσία καυσίμου θα επιτυγχάνεται και μέσω προσθέτων υδατοπαγίδων –

φίλτρων υδροδυναμικού στροβιλισμού εγκεκριμένων για ναυτική χρήση
I,II 5%

ιστ/

Οι σωληνώσεις του συστήματος τροφοδοσίας θα είναι αρίστης ποιότητας, ναυτικού

τύπου και υψίστου βαθμού ασφάλειας, από ειδικό ελαστικό κατάλληλο για παροχή

καυσίμου με ειδικά ανοξείδωτα κλιπ σύνδεσης

I,II,III 5%

ιζ/
Τα υλικά κατασκευής του κινητήρα (και των ελίκων) να μην επηρεάζονται από

οποιαδήποτε περίπτωση διάβρωσης
I,II,III 5%

ιη/
Εάν φέρει FLAPS να είναι INOX κατάλληλων διαστάσεων που θα λειτουργούν με

νερό ή αέρα, καθέτου ανάπτυξης και χειρισμό / ένδειξη από την κεντρική κονσόλα
I,II 5%

2/ Ραδιο – ηχο – ναυτιλιακός εξοπλισμός 40,0%

Αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ναυσιπλοίας. Το σύστημα θα

χρησιμοποιεί μία (1) οθόνη για ραντάρ, ηλεκτρονικό χάρτη (πλοηγό), σύστημα

προσδιορισμού θέσεως (GPS) και βυθόμετρο. Θα περιλαμβάνει τα παρακάτω

υποσυστήματα:

I,II

α/ Ραντάρ

1 Να λειτουργεί  στην Χ band I,II ΑΟ

2 Να έχει ισχύ εξόδου (ονομαστική) τουλάχιστον 4 KW I,II τουλάχιστον 4 KW 3%

3
Το ραντάρ πρέπει να είναι τεχνολογίας ευρέως φάσματος (Broadband) και να έχει

εμβέλεια τουλάχιστον 24 - 32 ναυτικά μίλια
I,II,IV

τουλάχιστον 24 ναυτικά 

μίλια 3%

4
Να έχει διακριτική ικανότητα (range discrimination) καλύτερη από 30 μέτρα με

στόχους 10 τετρ. μέτρα, σε απόσταση 0,2 ναυτικά μίλια
I,II,IV 2%

5 Να επιτυγχάνει ακρίβεια διοπτεύσεως (Βearing accurasy) καλύτερη από + 1º I,II,IV 2%

6 Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης  - επισήμανσης τουλάχιστον δέκα (10) στόχων I,II,IV
τουλάχιστον δέκα (10) 

στόχων 2%

7
Να διαθέτει το δυνατόν περισσότερες κλίμακες αποστάσεων (range scales),

[τουλάχιστον έξι (6)]
I,II 2%

β/ Κεραία (Aerial System)

1 Κεραία κλειστού τύπου I,II 3%

./.
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2
Περιστροφή (rotation speed) : Συνεχής ταχύτητα 24-48 στροφές ανά λεπτό και

ταχύτητα ανέμου 100 Knots στις 24 στροφές και 70 knots στις 48 στροφές
I,II,III

24-48 στροφές ανά 

λεπτό 3%

3
Εύρος δέσμης ( beam width): Oριζόντιο μικρότερο των 2º και κατακόρυφο

μικρότερο των 25º 
I,II,III 3%

4
Πλευρικοί λοβοί: Εντός της κύριας δέσμης + 10º κάτω των – 23 db. Eκτός της

κύριας δέσμης + 10º  κάτω των – 30º  db
I,II,III 3%

5 Απολαβή (Gain):   Μεγαλύτερη από 27 db σε σχέση με ισοτροπική κεραία I,II,III 3%

6

Η όλη εγκατάσταση να είναι σε κατάλληλη θέση και ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η

ασφάλεια των επιβαινόντων στο σκάφος από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία [30-50

cm από το ύψος της κεφαλής μέσου ανδρός (1,75 m)] και οι επικοινωνίες του

σκάφους (αποφυγή παρεμβολών)

I,II ΑΟ

γ/ Hλεκτρονικός Χάρτης -Plotter

1
Στον ηλεκτρονικό χάρτη θα εμφανίζεται η εικόνα του ραντάρ και θα είναι δυνατός ο

καθορισμός και εύρεση της πορείας του σκάφους
I,II,IV 3%

2
Οποιεσδήποτε άλλες ενδείξεις ή προειδοποιήσεις, θα εμφανίζονται ανεξάρτητα από

τις ενδείξεις του ραντάρ ή του plotter
I,II,IV 3%

3
Το σύστημα να μπορεί να χειρίζεται με ή χωρίς πληκτρολόγιο με ψηλάφηση της

οθόνης (TOUCH SCREEN) ή με χειριστήριο (joystick)
I,II,IV 3%

4 To σύστημα να δύναται να συνδεθεί με κατάλληλο ηχοβολιστικό I,II,IV 3%

δ/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ναυτικής Χρήσης

1 Ο επεξεργαστής να είναι σύγχρονος, συμβατός με τα υπόλοιπα υποσυστήματα I,II,IV 3%

2

Η μνήμη και ο σκληρός δίσκος να είναι ανάλογων δυνατοτήτων για να εξασφαλίζεται

η μέγιστη αποδοτικότητα των υποσυστημάτων και καταγραφής των δεδομένων που

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους

I,II,IV 3%

3 Να μπορεί να χρησιμοποιεί  CD ROM, συσκευή αποθήκευσης USB και DVD I,II,IV 3%

4
Να εξασφαλίζεται η πλήρης αδιαβροχοποίηση του με τοποθέτηση σε κατάλληλη

θήκη. Πλήρως αδιαβροχοποιημένη  θα είναι και η οθόνη που θα χρησιμοποιεί
I,II,IV 3%

5
Να τροφοδοτείται με ισχύ 12 volts DC ή 24 volts DC, ανάλογα με τις δυνατότητες του

κεντρικού ηλεκτρικού συστήματος του σκάφους
I,II 3%

ε/ Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS)

1 Να είναι πολλαπλών καναλιών I,II 3%

2 Να έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης τουλάχιστον οκτώ (8) δορυφόρων I,II,IV
 τουλάχιστον οκτώ (8) 

δορυφόρων 3%

3 Δυνατότητα διόρθωσης των παρεχομένων στοιχείων ανά ένα δευτερόλεπτο I,II,IV 3%

4 Ακρίβεια θέσης η μέγιστη δυνατή. Επιθυμητό ≤ 2 μ I,II,IV  ≤ 2 μ 3%

5
Το GPS να είναι ναυτικών προδιαγραφών και συμβατό με τα λοιπά

συνεργαζόμενα  όργανα  του  σκάφους
I,II,IV ΑΟ

6
Το σύστημα να είναι συμβατό με πρωτόκολλο επικοινωνίας ΝΜΕΑ 0183 και να

διαθέτει  σειριακή  έξοδο  RS 232
I,II,IV 3%

7
Να διαθέτει εναλλακτικά συστήματα προσδιορισμού θέσεως, τα οποία να

ενεργοποιούνται χειροκίνητα, με την διακοπή της επικοινωνίας με τους δορυφόρους
I,II,IV 3%

./.
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στ/ Πυξίδα

1 Ακρίβεια +/- 0,5º  μετά την αυτόματη διόρθωση I,II,III +/- 0,5º 5%

2 Σταθερότητα + 25º I,II,III + 25º 5%

ζ/ Ηχητικός Εντοπιστής (sonar)

1 Κατακόρυφη και οριζόντια σάρωση  εμπρός 1200 feet I,II,III εμπρός 1200 feet 3%

2
Μέτρηση βάθους τουλάχιστον 800 feet, σε ταχύτητα σκάφους 10 –12 κόμβους και  SS 

2 – 3
I,II,III τουλάχιστον 800 feet 3%

η/ Γενικά

1

Προσδιορισμός στίγματος, δυνατότητα πλοήγησης [εισαγωγή τουλάχιστον 150

δρομολογίων (route)], ίχνος κίνησης – αποτύπωση πορείας σκάφους εν κινήσει

(απόσταση – αζιμούθιο – χρόνος – ταχύτητα διαδρομής – χρόνος άφιξης). Επιθυμητό

το επιλέξιμο βήμα (χρόνος) καταγραφής. Οθόνη πληροφοριών δορυφόρων με

ταυτόχρονη επεξεργασία των στοιχείων τους και πολλαπλό σύστημα συναγερμών

(σφάλματος πορείας, αγκυροβολίας, άφιξης). Ακρίβεια θέσης 2 μέτρων και

δυνατότητα ZOOM IN –ZOOM OUT

I,II,IV 5%

2

Μνήμη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη για εγγραφή ταξιδιών (γραφικές παραστάσεις

πορείας, κ.λπ) με δυνατότητα χρήσης καρτών επέκτασης και επεξεργασίας

στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δυνατότητα εισαγωγής από το χρήστη

συστήματος αναφοράς (datum) δικής του επιλογής. Απαραίτητο λογισμικό με επιλογή

της υπηρεσίας (navigator -προγράμματα, χάρτες κ.λπ) σε μορφή CD/DVD – ROM

μαζί με προγράμματα εκμάθησης  και εγχειρίδια τρόπου λειτουργίας

I,II,IV 5%

3/ Καύσιμο 5,0%

α/

Τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα, λιπαντικά και συναφή προϊόντα να είναι

καταχωρημένα στη ΣΤΥΠ 1135. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παραδίδεται με

ελαιολιπαντικά διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνει η ΣΤΥΠ 1135 και ΣΤΥΠ 1414

τότε να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους με τυποποιημένα λιπαντικά κατά την 1η

προγραμματισμένη αλλαγή ορυκτελαίων, χωρίς να απαιτείται διαδικασία

αποπλύσεως. Η χρήση τυποποιημένων προϊόντων να μην επιφέρει αλλαγή στη

κανονική εγγύηση που συνοδεύει τον εξοπλισμό

I,II,III ΑΟ

β/

Οι δεξαμενές καυσίμου να είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν

αντιεκρηκτική προστασία, δηλ. να μην είναι δυνατή η πρόκληση έκρηξης σε

περίπτωση που το καύσιμο βληθεί από φυσίγγια κοινής βολίδας. Επίσης σε

περίπτωση που βληθούν με πυρά να μην επιτρέπουν την εκτεταμένη διαρροή του

καυσίμου

I,II,III 10%

γ/

Οι δεξαμενές καυσίμου να είναι ξεχωριστές για κάθε μηχανή και να υπάρχει η

δυνατότητα της εύκολης και πλήρους εκκενώσεως για τον καθαρισμό τους εάν

απαιτηθεί (εν όρμω). Οι δεξαμενές και τα δίκτυα θα πρέπει να εξασφαλίζουν την

στεγανότητα και την χρησιμοποίηση τουλάχιστον 90% της διατιθέμενης ποσότητας

καυσίμου.  Οι ογκομετρικοί υπολογισμοί πρέπει να επισυνάπτονται στην προσφορά

I,II,IV 30%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

δ/

Οι δεξαμενές θα φέρουν εσωτερικές αντιδιατοιχιστικές φρακτές και όλο τον

απαραίτητο εξοπλισμό πλήρωσης, τροφοδοσίας, ελέγχου στάθμης (ηλεκτρική

ένδειξη), εξαερισμού και θυρίδες καθαρισμού

I,II,IV 20%

ε/

Τα εξαεριστικά των δεξαμενών δεν θα βρίσκονται κοντά σε χώρο ή συσκευή που

εξαιτίας των αναθυμιάσεων μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Επίσης θα

προστατεύονται με αντιφλογική διάταξη (Flame guard screen).

I,II,IV 20%

στ/
Να υπάρχει δυνατότητα με κατάλληλη διάταξη για μετάγγιση καυσίμου από σκάφος

σε σκάφος
I,II,IV 20%

ζ/ Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφαλούς πλήρωσης καυσίμου I,II,IV ΑΟ

4/ Ασφάλεια – Πυρασφάλεια 5,0%

α/

Επιθυμητό είναι το σύνολο των δεξαμενών καυσίμων να είναι κάτω από την ίσαλο

γραμμή, σε κατάσταση ελάχιστου φορτίου. Επιθυμητό σε κατάσταση ελλιμενισμού οι

δεξαμενές να είναι κατά τα 2/3 κάτω από την ίσαλο ή εναλλακτικά κάτω από το

πάτωμα της υπερκατασκευής, όταν το σκάφος είναι έμφορτο ("ωφέλιμο φορτίο")

I,II 30%

β/

Να διαθέτει μόνιμο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης στο μηχανοστάσιο μέσω

κατακλύσεως με επαρκή ποσότητα κατάλληλου υλικού / μέσου. Όλα τα

χρησιμοποιούμενα υλικά, να είναι πιστοποιημένα. Το σύστημα να έχει δυνατότητα και

χειροκίνητης ενεργοποίησης από δύο (2) σημεία. (Από την κονσόλα οργάνων και

από κατάλληλη εύκολα προσβάσιμη θέση εκτός του μηχανοστασίου). Η εν λόγω

απαίτηση αφορά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης μηχανοστασίου, ήτοι, εσωλέμβιοι

κινητήρες.

I,II ΑΟ

γ/

Να διαθέτει δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες ανάλογης χωρητικότητας και υλικού (

για αντιμετώπιση κάθε πιθανής φωτιάς ) σε κατάλληλες βάσεις για ευχερή χρήση. Οι

θέσεις να είναι τέτοιες ώστε να μην παρακωλύουν τις κινήσεις του πληρώματος ή τις

λειτουργίες άλλων εξαρτημάτων – εξοπλισμού του σκάφους

I,II 30%

δ/

Να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης τροφοδοτούμενο με ρεύμα 12 ή 24 V DC το

οποίο θα είναι ενεργοποιημένο ακόμη και όταν οι μηχανές είναι εκτός λειτουργίας. Οι

αισθητήρες θα είναι τουλάχιστον δύο (2) στο μηχανοστάσιο και δύο (2) στο χώρο

διακυβέρνησης. Θα είναι θερμοκρασίας 65Ο C, επανατάξιμοι. Για όλους τους

αισθητήρες θα υπάρχει οπτικοακουστική ένδειξη στη γέφυρα. Η εν λόγω απαίτηση

αφορά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης μηχανοστασίου, ήτοι, εσωλέμβιοι κινητήρες.

I,II 40%

ε/

Στο μηχανοστάσιο να υπάρχει μόνωση τύπου Α-60 και να είναι στεγανό. Η εν λόγω

απαίτηση αφορά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης μηχανοστασίου, ήτοι, εσωλέμβιοι

κινητήρες.

I,II,III ΑΟ

5/ Ηλεκτρικό Σύστημα – Φωτισμός 5,0%

α/

Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι ένα δίκτυο συνεχούς ρεύματος τροφοδοτούμενο από

συσσωρευτές οι οποίοι θα φορτίζονται από γεννήτριες εξαρτημένες στις μηχανές του

σκάφους

I,II,IV 10%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

β/

Οι συσσωρευτές να είναι κλειστού τύπου κατάλληλης χωρητικότητας, ένας (1) ανά

κινητήρα που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών λειτουργίας των

κινητήρων και ένας (1) τουλάχιστον για την λειτουργία όλων των οργάνων του

σκάφους, τοποθετημένοι, σε ειδική βάση που να επιτρέπει την εύκολη

προσθαφαίρεση τους.

I,II,IV ΑΟ

γ/

Να υπάρχει επιπλέον συσσωρευτής (ή συσσωρευτές) που θα καλύπτουν τις ανάγκες

των ηλεκτρονικών για τουλάχιστον 12 ώρες, με σκοπό την ανεύρεση του σκάφους σε

περίπτωση κατάκλισης του μηχανοστασίου ή βλάβης των υπαρχόντων συσσωρευτών 

των κινητήρων και την εκκίνηση των κινητήρων εάν απαιτηθεί για την ασφαλή πλεύση

του σκάφους στο λιμάνι. Οι εν λόγω συσσωρευτές «ανάγκης» να είναι πάνω από την

ίσαλο σε σημείο ασφαλές και στεγανό μακριά από το μηχανοστάσιο.

I,II,IV 5%

δ/

Ο εξωτερικός φωτισμός του σκάφους να είναι ο προβλεπόμενος από την διεθνή

ναυσιπλοΐα, επίσης να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό συσκοτίσεως και κατάλληλο

φωτισμό ( ανεξάρτητο διακόπτη ), ώστε να είναι δυνατή η χρήση από το

πλήρωμα  ατομικών  διοπτρών  νυχτερινής  παρατήρησης

I,II,IV 10%

ε/
Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει σύνδεση 220V AC, ξηράς

για  την  φόρτιση  των  συσσωρευτών
I,II 3%

στ/
Να διαθέτει εντός του χώρου διακυβέρνησης και σε κατάλληλη θέση, έξοδο

220 V  για  σύνδεση  Η/Υ
I,II 7%

η/

Η εκκίνηση των μηχανών θα είναι ηλεκτρική από ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών

για κάθε μηχανή, επαρκούς χωρητικότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς του

Νηογνώμονα

I,II,IV 15%

θ/
Θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί κάθε συστοιχία συσσωρευτών για την

εκκίνηση της άλλης μηχανής, μέσω διακοπτών παραλληλισμού
I,II,IV 5%

ι/

Όλα τα χρησιμοποιούμενα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα είναι ναυτικού

τύπου, άριστης ποιότητας, με πιστοποιητικά καταλληλότητας, με υδατοστεγείς

συνδεσμολογίες και θα μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης

I,II,IV 10%

ια/

Ο κάθε συσσωρευτής θα έχει ιδιαίτερο γενικό διακόπτη ενώ μέσω τρίτου διακόπτη

παραλληλισμού θα μπορεί να επιτυγχάνεται η παράλληλη ζεύξη των συσσωρευτών

για υποβοήθηση στην εκκίνηση των κινητήρων, στη φόρτιση σε περίπτωση βλάβης

μιας ηλεκτρογεννήτριας ή στην εκκίνηση του άλλου κινητήρα σε περίπτωση

αδυναμίας  του αντίστοιχου δικού του συσσωρευτή

I,II,IV 10%

ιβ/
Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα και κατάλληλη διάταξη για μεταφορά ηλεκτρικής

ενέργειας από σκάφος σε σκάφος
I,II,IV 5%

ιγ/
Το σκάφος θα διαθέτει δύο (2) αυτόματες αντλίες άντλησης κυτών και ανοξείδωτο

ρευματοδότη
I,II,IV 10%

ιδ/

Η τροφοδοσία όλων των κυκλωμάτων του σκάφους θα επιτυγχάνεται μέσω πίνακα

ηλεκτρικού τοποθετημένου στην κονσόλα. Η παροχή ρεύματος στα κυκλώματα θα

γίνεται μέσω αυτόματων θερμομαγνητικών ασφαλειοδιακοπτών, επί του πίνακα. Ο

πίνακας θα φέρει επίσης όργανο ελέγχου «βολτόμετρο» και «αμπερόμετρο»

I,II,IV 5%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ιε/
Η φόρτιση των συσσωρευτών θα ελέγχεται από τα βολτόμετρα των κινητήρων. Στον

πίνακα διανομής θα υπάρχει βολτόμετρο ελέγχου της ηλεκτρικής  εγκατάστασης
I,II,IV 5%

6/ Όργανα Ελέγχου –Εξοπλισμός 10,0%

α/ Στροφόμετρα  μηχανών I,II 10%

β/
Δείκτες θερμοκρασίας και αντίστοιχες προειδοποιητικές λυχνίες θερμοκρασίας ύδατος

– ψύξεως  και  πιέσεως  ελαίου
I,II 10%

γ/
Δείκτες (2) περιεκτικότητας δεξαμενής ή δεξαμενών καυσίμων, ωριαίας

κατανάλωσης και υπολειπόμενης αυτονομίας
I,II 15%

δ/
Μανόμετρο λαδιού και προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες πτώσης πίεσης λαδιού

μηχανών
I,II 15%

ε/ Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία  φόρτισης  της γεννήτριας I,II 15%

στ/
Όργανο ή όργανα κατάστασης συσσωρευτών (φόρτισης – έλεγχος τάσης / κατανομής

δικτύου)
I,II 10%

ζ/ Όργανα κλίσης σκάφους I,II 10%

η/

Όλα τα όργανα να είναι εργονομικά κατανεμημένα και τοποθετημένα επάνω σε

κονσόλα του ιδίου υλικού με την γάστρα και να είναι ευανάγνωστα από την θέση

πλοηγήσεως. Να διαθέτουν φωτισμό «επιχειρησιακών συνθηκών» ήτοι, ρύθμιση

έντασης φωτός (ροοστάτης) και αλλαγή χρώματος (κόκκινο – πράσινο)

I,II 15%

θ/ Οπτικοακουστικές  ενδείξεις  (ALARMS)  για: I,II ΑΟ

1 Υψηλή  θερμοκρασία  νερού  ψύξεως I,II ΑΟ

2 Χαμηλή  πίεση  νερού  ψύξης I,II ΑΟ

3 Υψηλή  θερμοκρασία  λαδιού I,II ΑΟ

4 Χαμηλή  πίεση  λαδιού I,II ΑΟ

5 Χαμηλή τάση ρεύματος ηλεκτρικού συστήματος I,II ΑΟ

7/ Διάφορα 5,0%

α/
Στεγανοποίηση όλων των ανοιγμάτων (θυρίδων ρυθμίσεων οργάνων, ακροδεκτών

συστήματος ενδοεπικοινωνίας, κλπ)
I,II 20%

β/
Στεγανοποίηση όλων των οπών των νομέων που χωρίζουν τα στεγανά, απ’ όπου

διέρχονται σωληνώσεις και καλωδιώσεις
I,II 20%

γ/
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ROLL BAR τότε αυτό να αποτελείται από

μονοκόμματο (χωρίς συγκολλήσεις) υλικό ανθεκτικής κατασκευής
I,II 20%

δ/

Όλες οι κεραίες των ηλεκτρονικών συστημάτων να τοποθετηθούν πάνω από το

«επίπεδο» του χώρου του πληρώματος ( και επιβαινόντων ), προκειμένου να

προστατεύεται το προσωπικό από υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας

I,II ΑΟ

ε/

Η υποδοχή των καυσίμων να τοποθετηθεί χαμηλά, κοντά στη δεξαμενή προκειμένου

να μειωθεί η υδροστατική πίεση που προκαλείται στα κολάρα των σωληνώσεων, με

αποτέλεσμα τη διαρροή καυσίμου προς τα στεγανά

I,II 20%

στ/

Η υποδοχή των καυσίμων να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο ώστε, κατά τη πλήρωση των

δεξαμενών με καύσιμα να μην είναι δυνατή η διαρροή καυσίμων στο κατάστρωμα από

πιθανή υπερχείλιση

I,II 20%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ζ/

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενοι κινητήρες διαθέτουν σύστημα μετάδοσης

κίνησης με «ποδαρικά» να υπάρχει στον χώρο διακυβέρνησης κομβίο ταχείας α-

νύψωσης αυτών

I,II ΑΟ

8/ Μηχανοστάσιο  (εφόσον υφίσταται) 5,0%

α/ Θα προσφέρει την μέγιστη δυνατή ακουστική και θερμική μόνωση I,II 20%

β/

Η εσωτερική επιφάνεια των κυτών θα καλυφθεί με Gel-Coat ανοικτού

αυτοσβενούμενου χρώματος ή άλλη κατάλληλη αδιάβροχη επίστρωση προστασίας

της γάστρας από εσωτερική όσμωση

I,II,III 10%

γ/

Στο μηχανοστάσιο θα κατασκευασθεί πυρίμαχη πυροπροστασία από ορυκτό

βάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 100 Kgr/m3 και πάχους 50 mm στην οροφή,

συμπεριλαμβανομένων και των καλυμμάτων του χώρου, σκεπασμένη με φύλλο

αλουμινίου 0,8 mm . Οι φρακτές του μηχανοστασίου θα έχουν μόνωση

πυροπροστασίας και ήχου από το ίδιο υλικό, 100 mm πάχους

I,II,III ΑΟ

δ/ Επιθυμητή διάταξη που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για συντήρηση I,II 20%

ε/

Θα πρέπει να εμποδίζεται πλήρως η εισροή θαλασσίου ύδατος στο χώρο του

μηχανοστασίου κατά την πλεύση του πλοίου σε όλες τις ταχύτητες και ανεξαρτήτως

καιρικών συνθηκών Το καπάκι του να είναι πλήρες στεγανό και να υπάρχει η

δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων από το εσωτερικό του

I,II,IV 20%

στ/ Τα παραγόμενα καυσαέρια θα εξάγονται από οχετούς οι οποίοι: I,II

1 Θα συνδέονται με την εξαγωγή των μηχανών με κατάλληλη διάταξη μεγάλης αντοχής I,II 5%

2
Θα έχουν ψύξη και θερμομόνωση επαρκή ώστε να μην παρουσιάζεται

υπερθέρμανση του χώρου του μηχανοστασίου
I,II 5%

3

Με κατάλληλη διάταξη θα διασφαλίζουν τη μη εισροή θάλασσας από αυτούς προς

τις κύριες μηχανές, για όλες τις συνθήκες πλεύσης του σκάφους και κράτησης των

μηχανών

I,II 5%

4 Θα διαθέτουν σιγαστήρες I,II 5%

ζ/

Να υπάρχει δυνατότητα επαρκούς αερισμού του μηχανοστασίου για την

εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των κινητήρων. Απαραίτητη η εισροή

κατάλληλης ποσότητας ψυχρού αέρα εν κινήσει με ταυτόχρονη απαγωγή του

θερμού  αέρα  από  τον  χώρο του μηχανοστασίου στο περιβάλλον

I,II ΑΟ

η/ Να έχει διάταξη που να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή των ελαίων του κινητήρα I,II 10%

9/

Αεροθάλαμοι (Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με 

σύστημα φέντερ, θεωρείται ότι καλύπτεται εν λόγω απαίτηση. Υποχρέωση του 

προσφέροντα αποτελεί η υποβολή αναλυτικών στοιχείων κατασκευής για την 

τεκμηρίωση της ποιότητας και αντοχής.)

10,0%

α/

Οι αεροθάλαμοι θα είναι κατασκευασμένοι από ύφασμα υψηλής αντοχής

(τουλάχιστον 1.670 δτεχ/1.500 gr/m²), κατάλληλα ενισχυμένο στα σημεία

καταπόνησης, χωρίς ελαττώματα, μεγάλης αντοχής σε τριβές, διαρρήξεις, εκδορές,

καιρικές συνθήκες, πετρελαιοειδή και γενικά κατάλληλο για όλες τις δοκιμασίες στις

οποίες θα υποβληθεί κατά την επιχειρησιακή χρησιμοποίησή του. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου)

I,II,III ΑΟ

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-23

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

β/

Θα υπάρχουν τουλάχιστον 6 - 8 ανεξάρτητοι μεταξύ τους αεροθάλαμοι (στεγανά

διαμερίσματα) με αντίστοιχες βαλβίδες πλήρωσης αέρα και εκτονωτικές βαλβίδες

υπερπλήρωσης πιστοποιημένες από νηογνώμονα και άριστης ποιότητας. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου).

I,II
 τουλάχιστον 6 - 8 

ανεξάρτητοι 

αεροθάλαμοι 
ΑΟ

γ/

Στο πάνω μέρος των αεροθαλάμων και καθ΄ όλο το μήκος τους θα υπάρχει πλήρης

επικάλυψη με ειδικό αντιολισθητικό και προστατευτικό ενισχυτικό επίθεμα. (Απαιτείται

αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου)

I,II 20%

δ/

Στην έσω πλευρά των αεροθαλάμων και ανάλογα με τη διαμόρφωση του εσωτερικού

χώρου του σκάφους θα υπάρχει παρόμοια επικάλυψη προς αποφυγή φθορών από

τις κινήσεις του προσωπικού. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου

αεροθαλάμου)

I,II 15%

ε/

Επίσης εξωτερικά καθ’ όλο το μήκος των αεροθαλάμων θα υπάρχει διπλή παράλληλη

ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή του πνευστού τμήματος. (Απαιτείται αξιολόγηση

ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου)

I,II 15%

στ/
Επί των αεροθαλάμων να υπάρχουν κατάλληλοι διπλοί κυματοθραύστες ασφαλείας.

(Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου)
I,II 10%

ζ/

Οι συνδέσεις, οι συγκολλήσεις και οι συρραφές, τόσο μεταξύ των τμημάτων όσο και

με τη γάστρα, θα είναι άριστης αντοχής, δε θα ξεχειλώνουν, δε θα αποκολλώνται και

δε θα διαρρηγνύονται ακόμα και αν οι αεροθάλαμοι πληρωθούν σε πίεση τουλάχιστον

50% παραπάνω από την προβλεπόμενη. (Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό

τύπο αεροθαλάμου)

I,II 10%

η/ Η μέθοδος της κόλλησης θα είναι ψυχρή της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας I,II,III 10%

θ/

Θα υπάρχουν σχοινοφόροι χειρολαβές τουλάχιστον δέκα τεσσάρων (14) θέσεων

εκατέρωθεν του σκάφους (7 δεξιά και 7 αριστερά) επί των αεροθαλάμων, για χρήση

από το εσωτερικό για τυχόν μετακίνηση ή στήριξη των επιβαινόντων. Επιθυμητό να

υπάρχουν και από έξω. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου)

I,II 10%

ι/

Στο εσωτερικό τμήμα των αεροθαλάμων να υπάρχουν τέσσερεις (4) θήκες (2

αριστερά και 2 δεξιά) από το ίδιο υλικό όπως οι αεροθάλαμοι για τοποθέτηση

μικροαντικειμένων. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με

σύστημα φέντερ, θεωρείται ότι καλύπτεται εν λόγω απαίτηση εάν υπάρχουν οι θήκες,

όχι απαραίτητα από το ίδιο υλικό

I,II 10%

ια/

Το σχήμα των αεροθαλάμων να είναι τέτοιο ώστε να σχηματίζει την πλώρη και τα

πλευρά του σκάφους (Σχήμα “U”-“ου»). Το χρώμα των αεροθαλάμων να είναι «γκρι».

Διευκρινίζεται ότι, το σχήμα των αεροθαλάμων δεν είναι δεσμευτικό και η τελική του

διαμόρφωση εξαρτάται από την σχεδίαση / κατασκευή του σκάφους, το δε χρώμα

δύναται να τροποποιηθεί μέχρι και την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας /

κατασκευής του σκάφους

I,II ΑΟ

10/ Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ) 10,0%

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

α/

Κάθε σκάφος θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φορέα του, ο οποίος θα είναι

καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί να μεταφέρει

με ευκολία ένα έμφορτο ταχύπλοο σκάφος (όπως το περιγραφόμενο στη παρούσα)

και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και

κανονική χρησιμοποίησή τους

I,II ΑΟ

η/

Στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχει ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος συμπαγής ελαστικός

τροχός για την οριζοντίωση του φορέα μετά την απομάκρυνση του ρυμουλκού ο-

χήματος

I,II 40%

θ/

Ο ρυμός (κοτσαδόρος) έλξης θα είναι κατάλληλος για συνεργασία με τους

αντίστοιχους κοτσαδόρους στρατιωτικών οχημάτων που διαθέτει η Υπηρεσία και θα

φέρει αλυσίδα ασφάλισης

I,II,IV 40%

ια/ Τα λάστιχα και οι πλήμνες των τροχών θα είναι κατάλληλα για συνθήκες θάλασσας I,II,III 10%

ιδ/

Επί του φορέα θα υπάρχουν εγκατεστημένα στο οπίσθιο μέτωπο δύο (2) αδιάβροχα

φώτα πορείας, θέσης, φρένων και φλας. Επιπλέον, θα υπάρχει ο προβλεπόμενος

από τον ΚΟΚ φωτισμός και φωσφορίζοντες ανακλαστήρες, ανεξαρτήτως από

προσδιορίζεται ή όχι από την παρούσα

I,II 10%

4 Σύνθεση  Υλικού Ι, ΙΙ ΑΟ

α.
Το υπό προμήθεια σκάφος (με όλο τον εξοπλισμό του σε «κατάσταση λειτουργίας»),

θα περιλαμβάνει

1/ Σκάφος με το σύστημα πρόωσης

2/ Εγκαταστημένη συσκευή VHF επικοινωνιών ναυτικού τύπου

3/
Ραδιο – ηχο – ναυτιλιακός εξοπλισμός, όπως προσδιορίζεται στις σχετικές

παραγράφους 

4/
Λοιπός Εξοπλισμός – Εξάρτυση και όργανα ελέγχου, όπως προσδιορίζονται στις

σχετικές παραγράφους  

5/
Λοιπά Όργανα Ναυσιπλοΐας και φωτισμού, όπως προσδιορίζονται στις σχετικές

παραγράφους  

6/
Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ), όπως προσδιορίζονται στις σχετικές παραγράφους  

β.

Επίσης κάθε προαναφερόμενο σύστημα, να διαθέτει ειδική μεταλλική ή πλαστική

θήκη  για  προστασία  από  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες,  υγρασία,  κλπ

(γ) Συνθήκες  Περιβάλλοντος 3,0%

1/ Θερμοκρασία  λειτουργίας

α/
Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι

μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες
I,II  -15ο C έως +55ο C 30,0%

β/
Νερού: Τουλάχιστον από 5ο C έως +20ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες

θερμοκρασίες
I,II 5ο C έως  +20ο C 20,0%

2/ Θερμοκρασία  απoθήκευσης I,II

Τουλάχιστον από -20ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες

θερμοκρασίες
I,II  -20ο C έως +55ο C 30,0%

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

3/
Τα μεταλλικά και λοιπά εξαρτήματα του σκάφους να είναι κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό
I,II 20,0%

4/

Όλα  τα  συστήματα  -  μηχανήματα  -  εξαρτήματα  -  όργανα  και  ο λοιπός  

εξοπλισμός  του  σκάφους  να είναι κατάλληλα για ναυτική χρήση και λειτουργούν  

κανονικά  όταν  το  σκάφος  βρίσκεται  σε μόνιμη κλίση  30ο  κατά  τον  εγκάρσιο και  

15ο  κατά  τον  διαμήκη άξονά  του

I,II ΑΟ

5/

Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι συμβατά με τις ΣΤΥΠ / STANAG της παρ.  1..1 της 

Προσθήκης «3/Γ» και συγκεκριμένα τις: ΣΤΥΠ / STANAG 3733, 3875, 4347, 4349 

ΜIL-STD-810(F) – NOTICE 3”, MIL- HDBK -454 A,  MIL - STD - 461 E

I,II ΑΟ

5 Δυνατότητα Συνεργασίας – Διαλειτουργικότητας Ι, ΙΙ, IV ΑΟ

α.
Όλα τα μέσα επικοινωνιών και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου πληροφοριών

να είναι σε διασύνδεση με τα υπάρχοντα (ή υπό άμεση προμήθεια / γνώση

τεχνικών χαρακτηριστικών)  σε  Π.Α.,  Π.Ν.  και  Σ.Ξ.

β.

Επισημαίνεται ότι, το σκάφος ( συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του) θα

αξιολογηθεί στο πεδίο (θαλάσσιο χώρο) προκειμένου να εξακριβωθεί και

πιστοποιηθεί η «πληρότητα» των απαιτήσεων σύμφωνα με την προσφορά της

εταιρείας, «συμβατότητα» και η «διαλειτουργικότητα» με τα υπάρχοντα μέσα ΕΔ.

Λεπτομέρειες, όπως προσδιορίζονται στην Προσθήκη «6/Α»  (Πίνακας  Ελέγχων)

6 Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών Ι ΑΟ

Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να περιλάβουν στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική

Προσφορά» σύντομη παρουσίαση της εταιρίας (ή εταιρειών σε περίπτωση

κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβλέπεται να

εργαστεί για την υλοποίηση - υποστήριξη της προμήθειας
7 Διασφάλιση Ποιότητας Ι, ΙΙ ΑΟ

α.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει υλικά προσφάτου κατασκευής και

σχεδίασης, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης τεχνολογίας, αναγραφόμενου

του έτους κατασκευής

β.

Η ποιότητα που προσδιορίζεται από την παρούσα μελέτη (και μετέπειτα τεχνική

περιγραφή, τα τεχνικά σχέδια και τις απαιτήσεις του αγοραστή σύμφωνα με τη

σύμβαση), καθώς και ο έλεγχος που επιβεβαιώνει την ποιότητα αυτή, είναι

αποκλειστικά ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

γ.

Το ναυπηγείο και ο προμηθευτής (σε περίπτωση που δεν είναι το ναυπηγείο)

πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO

9001: 2008, ή νεότερου τύπου συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης για την

σχεδίαση  του  σκάφους

δ.
Η πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή να γίνει με

τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους τρόπους

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1)

Με προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, και

τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του Προμηθευτή ορισμένων προτύπων

εξασφάλισης της ποιότητας και τα οποία παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης

της ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και

πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων

για την πιστοποίηση

(2)
Με πράξη αναγνώρισης από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ της ισοδυναμίας

πιστοποιητικών από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη

(3)

Με πράξη αποδοχής από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ άλλων αποδεικτικών στοιχείων

για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τον

Προμηθευτή

(4)

Εγκαταστάσεις αρχικής κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, διορθωτικών

επεμβάσεων στα πλαστικά μέρη (γάστρας και υπερκατασκευής) των GRP / FRP

σκαφών.

(5)

Διαδικασίες επιθεώρησης εργασιών (σε όλες τις φάσεις της «παραγωγικής

διαδικασίας» και πιστοποίησης τελικού προϊόντος (κατασκευασμένου ή συντηρημένου 

– επισκευασμένου)

(6)
Χώροι και συνθήκες αποθήκευσης υλικών και ειδών ειδικού χειρισμού για υπηρεσίες

σε GRP / FRP  σκάφη

(7) Επάρκεια απαιτούμενου εξοπλισμού, περιοδικών ελέγχων και πιστοποίησης αυτού

(8) Τρόπος εκτέλεσης και παροχής των υπηρεσιών, ανά είδος εργασίας

8  Γενικά Στοιχεία Ι, ΙΙ 5,0% V(γ)

α. Απαιτούμενα Υλικά και Υπηρεσίες

(1) Τα υλικά και οι υπηρεσίες που ζητούνται είναι τα ακόλουθα:

(α)
Προμήθεια ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού ( με τον εξοπλισμό και τα

παρελκόμενα  που περιγράφονται στην παρούσα).
10,0% V(γ)

(β)

Προσδιορισμός και υποβολή σχετικών προτάσεων από τον προμηθευτή των

απαιτουμένων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού (εργαλείων, διαγνωστικών συσκευών και

οργάνων ελέγχου), βιβλιογραφίας και εκπαίδευσης για κάθε κλιμάκιο συντηρήσεως

χωριστά, το κόστος των οποίων να αναφέρεται στην οικονομική προσφορά,

προκειμένου η Υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα επιλογής

10,0% V(γ)

(γ)

Ειδικά για την αρχική εκπαίδευση, ο προμηθευτής αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  

παροχή  αυτής (εκπαίδευσης)  στην  Ελλάδα  και  σε  χρόνο  και  ακριβή χώρο  που  

θα  του  υποδείξει  η  υπηρεσία      ( κατά την φάση των διαπραγματεύσεων ), όπως 

προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της  παρούσας

10,0% V(γ)

(δ) Παροχή ανάλογης βεβαίωσης και πιστοποίησης στο προσωπικό, με την ολοκλήρωση

της εκπαίδευσης από την εταιρεία, για όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης

10,0% V(γ)

ΟΜΑΔΑ ΙΙ                                                                                                                  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 
40%

./.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3
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ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(ε)

Προσδιορισμός και υποβολή σχετικής προτάσεως από τον προμηθευτή, περί του

τρόπου υποστήριξης λογισμικού, εφόσον απαιτείται ή / και συμπεριλαμβάνεται σε

κάποιο σύστημα

10,0% V(γ)

(στ)

Ανάληψη υποχρέωσης από προμηθευτή για δωρεάν παροχή τυχόν διορθωτικών

βελτιώσεων – αναβαθμίσεων του συστήματος που εξαλείφουν κατασκευαστικές

ατέλειες και ενημέρωση της Υπηρεσίας για τις λοιπές βελτιώσεις – αναβαθμίσεις

10,0% V(γ)

(ζ)

Κατάθεση προσχεδίου σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης (ΕΣΥ) ( Follow On

Support – FOS ), ταυτόχρονα με την κατάθεση των τεχνικών και οικονομικών

προσφορών, η οποία θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται ανάλογα. Λεπτομέρειες

επί της ΕΣΥ, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο

10,0% V(γ)

(η)

Πρόταση από τον προμηθευτή για τυχόν απάρτια ή παρελκόμενα που δύναται να

επαυξήσουν την επιχειρησιακή αξιοποίηση του σκάφους και δεν συμπεριλαμβάνονται

στη συγκεκριμένη σύνθεση

10,0% V(γ)

(θ)

Ανάληψη υποχρέωσης υποστήριξης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, στο 

σύνολό τους, με ανταλλακτικά και υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 

ετών

20,0% V(γ)

9  Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης 5,0%

(α)

Ο προμηθευτής δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση για τη καλή λειτουργία κατ’

ελάχιστο 2 έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα αυτό ο

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε

δυσλειτουργίας σχετικής με τους απαράβατους όρους της παρούσας ΕΑ-ΠΕ

(ρυθμίσεις, επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος λόγω βλάβης ή φθοράς που

προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, διασύνδεση - διαλειτουργικότητα με άλλα

συστήματα), με κατάλληλο εξουσιοδοτημένο για αυτό προσωπικό και σε χρόνους που

θα καθορίζονται στη σύμβαση προμήθειας σε συνάρτηση με την επιθυμητή

επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των υλικών, πλην των δυσλειτουργιών που οφείλονται

σε ανωτέρα βία ή σε χρήση από την Υπηρεσία, μη σύμφωνη με τα τεχνικά εγχειρίδια

του κατασκευαστή

Ι ΑΟ

 (β)
Οι απαιτήσεις για ανταλλακτικά, εξοπλισμό, μέσα και υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης

για τα προς προμήθεια υλικά είναι, κατ’ ελάχιστο, οι παρακάτω

1/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική 

προσφορά, κατάλογο με εγκαταστάσεις και τυχόν ειδικές υποδομές (εφόσον 

απαιτούνται) για τη συντήρηση των υλικών κατά κλιμάκιο (από 1
ο
 έως και 5

ο 

)συντηρήσεως. Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής 

υποστήριξης αναλυτικά, το κόστος των τυχόν απαιτουμένων εγκαταστάσεων - 

υποδομών για την αρχική υποστήριξη.

Ι 20,0%

V(γ)  Διευκρινίζεται 

ότι την καλύτερη 

αναλογική 

βαθμολογία θα 

λάβει η 

πληρέστερη 

προσφορά με τις 

λιγότερες 

απαιτήσεις

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-28

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά, κατάλογο με εργαλεία, ειδικά εργαλεία, συσκευές ελέγχου –

συντήρησης - διακρίβωσης, κλπ, κατά κλιμάκιο (από 1
ο

έως και 5
ο

) συντηρήσεως,

που απαιτούνται για την αρχική υποστήριξη. Στην οικονομική προσφορά να

περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, τα προαναφερθέντα

υλικά με κόστος ανά μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική

υποστήριξη.

Ι 20,0%

V(γ)  Διευκρινίζεται 

ότι την καλύτερη 

αναλογική 

βαθμολογία θα 

λάβει η 

πληρέστερη 

προσφορά με τις 

λιγότερες 

απαιτήσεις

(γ) Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα

1/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά, κατάλογο με εγκαταστάσεις και τυχόν ειδικές υποδομές (εφόσον

απαιτούνται) για τη συντήρηση των υλικών κατά κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο )

συντηρήσεως. Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής

υποστήριξης αναλυτικά, το κόστος των τυχόν απαιτουμένων εγκαταστάσεων -

υποδομών για την αρχική υποστήριξη

Ι 10,0%

V(γ)  Διευκρινίζεται 

ότι την καλύτερη 

αναλογική 

βαθμολογία θα 

λάβει η 

πληρέστερη 

προσφορά με τις 

λιγότερες 

απαιτήσεις

2/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά, κατάλογο με εργαλεία, ειδικά εργαλεία, συσκευές ελέγχου – συντήρησης -

διακρίβωσης, κλπ, κατά κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο ) συντηρήσεως, που

απαιτούνται για την αρχική υποστήριξη. Στην οικονομική προσφορά να

περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, τα προαναφερθέντα

υλικά με κόστος ανά μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική

υποστήριξη

Ι 10,0%

V(γ)  Διευκρινίζεται 

ότι την καλύτερη 

αναλογική 

βαθμολογία θα 

λάβει η 

πληρέστερη 

προσφορά με τις 

λιγότερες 

απαιτήσεις

3/ Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα

α/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά και κατάλογο των αναλωσίμων λειτουργίας και συντήρησης του

συστήματος. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης των (ονομασία

και NSN ή P/N με NCAGE), μονάδα μέτρησης, μείζον συγκρότημα, κλιμάκιο

συντήρησης, διάρκεια ζωής, συνολική αναγκαιούσα ποσότητα για το χρόνο εγγύησης

(αρχικής υποστήριξης). Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος

αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, ο προαναφερθέν κατάλογος με κόστος ανά μονάδα

μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική υποστήριξη

10,0%

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

β/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά, μαζί με την τεχνική προσφορά και

κατάλογο των ανταλλακτικών κατά κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο ) συντήρησης σε

δενδρική διαμόρφωση. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης των

(ονομασία και NSN ή P/N - NCAGE), μονάδα μέτρησης, συγκρότημα που ανήκει,

κλιμάκιο συντήρησης, MTBF, MART, συνολική αναγκαιούσα ποσότητα για το χρόνο

εγγύησης (αρχικής υποστήριξης). Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο

κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, ο προαναφερθέν κατάλογος με κόστος ανά

μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική υποστήριξη

10,0%

γ/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά του, στην

ανάλυση του κόστους αρχικής υποστήριξης, πρόταση για τα αναγκαιούντα

υποσυστήματα – συγκροτήματα – υποσυγκροτήματα – απάρτια – αναλώσιμα κατά

κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο) συντηρήσεως (κλίμακες ανταλλακτικών), με βάση τη

κατασκευαστική του εμπειρία και γνώση, τα οποία αναγκαιούν για την αρχική

υποστήριξη των υλικών προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιθυμητή διαθεσιμότητα

αυτών

Ι 20,0%

V(γ)  Διευκρινίζεται 

ότι την καλύτερη 

αναλογική 

βαθμολογία θα 

λάβει η 

πληρέστερη 

προσφορά με τις 

λιγότερες 

απαιτήσεις

δ/

Παράλληλα δε με την κατάθεση της προσφοράς του να δεσμευτεί με υπεύθυνη

δήλωση ότι, θα «επαναγοράσει» με την λήξη της εγγύησης τυχόν ποσότητες

ανταλλακτικών που πρότεινε στην Υπηρεσία για την αρχική υποστήριξη και αφενός

δεν χρησιμοποιήθηκαν, αφετέρου δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην εν

συνεχεία υποστήριξη

20,0%

10
Ο προμηθευτής να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση να εκπαιδεύσει προσωπικό της

Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ως ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται:
 10,0%

(α) Εκπαίδευση στον  χειρισμό  και  συντήρηση  1
ου

  - 2
ου

 Κλιμακίου Ι ΑΟ

1/
Διάρκεια:  Πέντε (5) ημέρες ή εκτός αν αλλιώς προταθεί από τον προμηθευτή / 

κατασκευαστή.

2/
Συνολικό προσωπικό που θα συμμετάσχει στην εν λόγω εκπαίδευση: τέσσερα

(4)  έως  έξι (6)  άτομα

3/

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης: Θα καταρτιστεί κατά την φάση των

διαπραγματεύσεων με την εταιρεία και θα συμπεριληφθεί ως ξεχωριστό

Παράρτημα  στην  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί.

4/

Εκπαιδευτικά  βοηθήματα:  Να  προταθούν  από τον προμηθευτή ( σε συνεργασία με 

τον κατασκευαστικό οίκο ) κατάλληλα  βοηθήματα  για  την  αποτελεσματική  

εκπαίδευση  του  προσωπικού

5/
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί αμέσως μετά την παραλαβή των σκαφών και σε διάστημα

1 έως 2 μηνών.

(β) Εκπαίδευση στη  συντήρηση και επισκευή  από 3
ου

 έως και  5
ου

 Κλιμακίου Ι 100,0%

1/
Διάρκεια:  Πέντε (5) ημέρες ή εκτός αν αλλιώς προταθεί από τον προμηθευτή / 

κατασκευαστή.

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-30

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

3/

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης: Θα καταρτιστεί κατά την φάση των

διαπραγματεύσεων με την εταιρεία και θα συμπεριληφθεί ως ξεχωριστό

Παράρτημα  στην  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί.

4/

Εκπαιδευτικά  βοηθήματα:  Να  προταθούν  από τον προμηθευτή ( σε συνεργασία με 

τον κατασκευαστικό οίκο ) κατάλληλα  βοηθήματα  για  την  αποτελεσματική  

εκπαίδευση  του  προσωπικού.

11 Ο προμηθευτής να διαθέσει τεχνική υποστήριξη / βοήθεια, όπως παρακάτω: 20,00%

(α)
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, με την αποστολή τεχνικού προσωπικού, με μέριμνα

του (προμηθευτή), στις Μονάδες που θα λειτουργήσει το υλικό.
Ι ΑΟ

(β)
Συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη και επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, καθ΄ όλη τη

διάρκεια χρήσης του υλικού. 
Ι 100,0%

12
Ο προμηθευτής να παραδώσει μαζί με τα υπό προμήθεια υλικά, (σε έντυπη και

ηλεκτρονική μορφή) την παρακάτω βιβλιογραφία:
20,0% V(γ)

(α) Εγχειρίδια Χειρισμού και  Συντήρησης 1
ου

 – 2
ου

 Κλιμακίου Ι ΑΟ

Μία (1) πλήρη σειρά.

(β) Εγχειρίδια  Συντήρησης και Επισκευών  3
ου

 – 4
ου

 Κλιμακίου Ι 50,0%

Μία (1) πλήρη σειρά.

(γ) Εγχειρίδια  Συντήρησης και Επισκευών  5ου Κλιμακίου Ι 50,0%

Μία (1) πλήρη σειρά.

13 Παραλαβές Υλικών 30,0%

Ο χρόνος έναρξης παράδοσης των σκαφών να μην υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από

ενεργοποιήσεως της συμβάσεως. Επιθυμητός ο μικρότερος δυνατός χρόνος
Ι 100,0%

14 Συσκευασία ΑΟ

Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να

εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε

περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης

Ι

15 Επισημάνσεις Ι ΑΟ

Τα υλικά θα παραδίδονται ξεχωριστά κατά σκάφος και κατά είδος (σύμφωνα με την 

σύνθεση). Σε κατάλληλη θέση στο κιβώτιο συσκευασίας θα επικολληθεί πινακίδα με 

μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

« ονομασία / είδος  υλικού »

ποσότητα

Τα στοιχεία του κατασκευαστή

Αριθμός Ονομαστικού – NSN

  Ημερομηνία Κατασκευής Υλικού

Αριθμός  και  ημερομηνία  σύμβασης
16 Κόστος Κύκλου Ζωής Ι ΑΟ

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει (στην οικονομική προσφορά), κατ΄ 

ελάχιστο, τα στοιχεία, σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής των υπό προμήθεια σκαφών

Επισημαίνεται ότι, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, θα αξιολογηθεί η 

πληρότητα των στοιχείων, ενώ το συνολικό κόστος θα συμβάλει στην ανάδειξη της 

συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 

τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις

17 Εγγυήσεις – Εξασφαλίσεις  10,0%

(1) Εγγύηση Ποιότητας και Υποστήριξης

(α)

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία του σκάφους,

συμπεριλαμβανομένου όλων των τμημάτων και συστημάτων που το συνθέτουν (

μηχανών, συστημάτων πλοήγησης, επικοινωνιών, κλπ ) για 2 έτη τουλάχιστον από

την ημερομηνία παραλαβής ή για 240 ώρες λειτουργίας (όποιο επέλθει νωρίτερα).

Στο χρονικό αυτό διάστημα (ή ώρες λειτουργίας) είναι υποχρεωμένος για την

επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτών, λόγω βλάβης ή

φθοράς, που προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, από εξουσιοδοτημένο

προσωπικό και συνεργεία του

Ι 30,0% V(β)

(β)

Ειδικά για την μη εμφάνιση οσμώσεως ή διάβρωσης να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον

10 ετών και για την ποιότητα κατασκευής των αεροθαλάμων (εάν υφίστανται),

τουλάχιστον 6 χρόνια

(2) Εν συνεχεία Υποστήριξη 

1/

Για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη – Follow On Support / FOS)» θα υπογράφεται

ξεχωριστή σύμβαση, εάν είναι δυνατόν, παράλληλα με την κύρια σύμβαση και μετά

από απαίτηση της Υπηρεσίας, η οποία θα τίθεται σε ισχύ, μετά τον 1ο χρόνο χρήσης

των σκαφών, για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τις παρεχόμενες εγγυήσεις

και θα καλύπτει προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων και βιβλιογραφίας,

απαιτήσεις επιπρόσθετης εκπαιδεύσης και εκτέλεση επισκευών, τόσο στην έδρα του

αγοραστή (ΓΕΣ), όσο και στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται

Ι 10,0%

2/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, προσχέδιο

εν συνεχεία υποστήριξης όπως στο υπόδειγμα του Προσαρτημένου «1/1/Α» της

παρούσας, προκειμένου να αξιολογείται και να υπογράφεται ανάλογη σύμβαση, εάν

είναι δυνατόν παράλληλα με τη κύρια σύμβαση ή το αργότερο εντός του 1ου χρόνου

χρήσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη υποστήριξη των υπό προμήθεια

ειδών σε υλικά και υπηρεσίες

Ι 10,0%

3/

Mε τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη», εννοείται κάθε δραστηριότητα και κάθε

διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση ενός αμυντικού συστήματος ή υλικού

σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση ή/και τη βελτίωση των αρχικών του

προδιαγραφών, μετά από την αγορά ή την απόκτησή του

Ι ΑΟ

./.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

4/

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίζει τη λειτουργία των υπό

προμήθεια υλικών, στο σύνολό τους, με ανταλλακτικά και υπηρεσίες για χρονικό

διάστημα τουλάχιστον 15 ετών ανεξάρτητα από την υπογραφή ανεξάρτητης

σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)

Ι ΑΟ

5/

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την επαναγορά ποσοτήτων ανταλλακτικών που

προτάθηκαν και διατέθηκαν για την αρχική υποστήριξη, δεν χρησιμοποιήθηκαν και

δεν απαιτούνται για την εν συνεχεία υποστήριξη.

Ι ΑΟ

6/

Η σύμβαση FOS θα περιλαμβάνει προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών, με τιμές

που θα αναθεωρούνται ανά έτος (1 έως 7 έτος) κατόπιν σύσκεψης ανασκόπησης

αυτής μεταξύ των συμβαλλομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. H

σύναψη σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης είναι σε κάθε περίπτωση δυνητική για

την Υπηρεσία και υποχρεωτική για τον προμηθευτή

Ι ΑΟ

7/ Η σύμβαση FOS θα περιλαμβάνει  κατ΄ ελάχιστο, τα παρακάτω: Ι ΑΟ

α/

O επιθυμητός χρόνος της ΕΣΥ, κατ’ ελάχιστο 7 έτη. Η σύμβαση θα αναθεωρηθεί για

τα επόμενα 7 έτη και το ετήσιο κόστος θα υπολογίζεται μέσω του εγκεκριμένου τύπου

αναπροσαρμογής

β/ Έναρξη ισχύος συμβάσεως ΕΣΥ, με το πέρας του 1ου έτους χρήσης 10,0%

γ/

Απαιτήσεις για προληπτική (1ο-2ο κλιμάκιο), επανορθωτική συντήρηση (3ο κλιμάκιο)

και επισκευές - ανακατασκευές (4ο - 5ο κλιμάκιο) και τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη

(Internet, τηλέφωνο, τηλεμοιοτυπία). Για κάθε κλιμάκιο απαιτείται κόστος υποδομών,

εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς επίσης  και παρεχόμενες εγγυήσεις

δ/ Ο τόπος που θα εκτελείτε η συντήρηση

1 Πεδίο (on site maintainance)

2 Ελλάδα

3 Εργοστάσιο εξωτερικού

8/

Οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι συντήρησης, επισκευών και παραμονής σκάφους εκτός

επιχειρησιακής διαθεσιμότητας, είναι δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να

συνυπολογίζονται ημέρες διακρίβωσης – μεταφοράς

9/
Το σκάφος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του εξοπλισμού του, να διαθέ-τουν

το ελάχιστο δυνατό  MTΤR

10/
Το σκάφος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του εξοπλισμού του, να διαθέτoυν

το μέγιστο δυνατό  MTBF

Παροχή προτάσεων και εργασιών (κατόπιν εγκρίσεως και χρηματοδότησης από την

Υπηρεσία) τροποποιήσεων – αναβαθμίσεων του σκάφους και του εξοπλισμού (

μηχανών, οργάνων, λοιπού εξοπλισμού, συστημάτων ή υποσυστημάτων, κλπ. )

11/ Απαιτήσεις διακρίβωσης ειδικών συσκευών και οργάνων (όπου / αν απαιτείται)

12/ Παροχή  ανταλλακτικών:

α/
Αναλυτικοί πίνακες ανά κλιμάκιο συντηρήσεως και για το συνολικό χρόνο ζωής του

κάθε υλικού. Στο κάθε  ανταλλακτικό να δίδεται και το αντίστοιχο κόστος σε €

./.
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ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

β/

Τα κόστη των ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές λιανικής πώλησης (αν

διατίθενται τα συγκεκριμένα υλικά στην ελεύθερη αγορα) και οι χρόνοι παράδοσης

των υποσυστημάτων, συγκροτημάτων, υποσυγκροτημάτων, σύνθετων εξαρτημάτων

και απαρτίων του συστήματος, δεν θα θέτουν το σύστημα εκτός επιχειρησιακής

διαθεσιμότητας, άνω των δεκαπέντε (15) ημερών

δ/

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και την ανάλογη

βεβαίωση / πιστοποίηση συμβατότητας / διαλειτουργικότητας, του κατασκευαστι-κού

οίκου

(2) Εγγύηση Δυνατότητας  Συντήρησης και Υποστήριξης Ι

(α)

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και

παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς προμήθεια

υλικών, ανεξάρτητα της ΕΣΥ , για τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  χρόνια

20,0% V(β)

(β) Ο προμηθευτής να εγγυάται:

1/

Την έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που ο κατασκευαστικός

οίκος, (αν αυτός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή), προβεί σε αναβαθμίσεις ή

εκσυγχρονισμό των υλικών.

5,0%

2/
Τη δυνατότητα ανάπτυξης – αναβάθμισης των προσφερομένων υλικών ή

τμημάτων αυτών. 
5,0%

3/ Την εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρόνου      ( security of supply ). 10,0%

(γ)

Οι προμηθευτές να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία (μαζί με την τεχνική

προσφορά), για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων (καθ όλη τη

διάρκεια της επιχειρησιακής χρήσης, ήτοι 15 έτη), από τους ίδιους, στο εξω-τερικό

ή εσωτερικό της χώρας, σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει οικονομικά

ασύμφορη την ανάπτυξη σχετικής υποδομής ή / και την σύναψη ΕΣΥ:

ΑΟ

1/ Διαδικασία επιθεώρησης και καταγραφής

2/ Διαδικασία  προώθησης

3/ Τόπος  επισκευής

4/ Χρόνος  επισκευής  (μέγιστο & ελάχιστο)

5/ Τρόπος  κοστολόγησης

6/ Επιθυμητός  τρόπος αποπληρωμής

7/ Ανάγκες εκτελέσεως προληπτικών ελέγχων και  περιοδικής συντήρησης

8/ Λοιπές προτάσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I 

ΙΙ Μακροσκοπικός  Έλεγχος, κατά τη κρίση της αρμόδιας επιτροπής

ΙΙΙ Εργαστηριακός Έλεγχος, κατά τη κρίση της αρμόδιας επιτροπής

IV Λειτουργικός Έλεγχος, κατά τη κρίση της αρμόδιας επιτροπής

V

Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς (υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων πιστοποίησης / βεβαίωση ή κατά περίπτωση υπεύθυνης 

δήλωσης, κλπ. μαζί με την τεχνική προσφορά), κατά τη κρίση της αρμόδιας επιτροπής

Βαθμολογία  ( απόλυτη ή αναλογική κατά περίπτωση )

./.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Καλύτερη βαθμολογία (100%της βαθμολογίας)  λαμβάνουν οι μεγαλύτερες τιμές

Η βαθμολογία λαμβάνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόμενων ελέγχων 

Μέγιστη βαθμολογία (100%της βαθμολογίας) λαμβάνει η κάλυψη της απαίτησης κατά τον αποτελεσματικότερο και ποιοτικότερο τρόπο

Καλύτερη βαθμολογία (100%της βαθμολογίας) λαμβάνουν οι μικρότερες τιμές

./.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού 
(ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.army.gr
Πόλη: Αθήνα
Οδός και αριθμός: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Ταχ. κωδ.: 15778

Αρμόδιος επικοινωνίας:
Θα καθορισθεί από ΑΑ προ της αποστολής 
της πρόσκλησης

Τηλέφωνο: 210 - 3483135
φαξ: 210 - 3454603
Ηλ. ταχ/μείο: asdysdpm@otenet.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΗΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι, η αγορά λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού, και 
συγκεκριμένα η προμήθεια τεσσάρων (4) ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, 
μη στρατιωτικών προδιαγραφών, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της 
αποστολής τους, συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής 
ροής
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

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

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ
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Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

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

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
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Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 25

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
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / 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
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

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

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1 Επιχειρησιακά  Χαρακτηριστικά 

α 

Το ταχύπλοο σκάφος μεταφοράς προσωπικού, πρέπει να υπηρετείται  από  2 άτομα 

και να έχει δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον (επιπλέον του πληρώματος) 12 

ατόμων

β

Το σκάφος να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και πρόσφατης κατασκευής

εντός του έτους 2019, «ημίκλειστου τύπου» ή να παρέχει επαρκή προστασία από τις

καιρικές συνθήκες και να συνοδεύεται απ όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα

για την ασφαλή και καλή λειτουργία.

γ

Το σκάφος να είναι χαρακτηρισμένο «αβύθιστο» δηλ. να διαθέτει τα προβλεπόμενα

στεγανά διαμερίσματα (κατ ελάχιστο 4), σύμφωνα με τις απαιτή-σεις του

νηογνώμονα. 

δ

Το σύνολο των μεταλλικών μερών και εξαρτημάτων του σκάφους να είναι

κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό [INOX 316 ή «ισοδύναμο» ως προς τις

μηχανικές ιδιότητες του υλικού (αντοχή, αντιδιαβρωτική ικανότητα, κ.λπ.)], ανθεκτικό

στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

ε

Επιθυμητό όπως, όλες οι κατασκευές (στεγανά, διαχωριστικά, πάτωμα, κλπ) να είναι

από ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου (κόντρα πλακέ

θαλάσσης, κλπ)

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

20-Νοε-19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

«1/Ι»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΙV" ΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.    33/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΦΣ) 

./.
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    I-1-2

A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

«1/Ι»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

στ

Το σκάφος να πληρεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη σχεδίαση και

κατασκευή, που θα επιτρέπει την χρήση του (σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κατά

την εκτέλεση επιχειρήσεων) μέχρι κατάσταση θαλάσσης (SS) 7, με ισχύ ανέμου > 8

μποφόρ (Beaufort) και σημαντικό ύψος κύματος > 4 μέτρα. 

ζ

Πέραν των αναφερομένων στην παρούσα, να πληρούνται όσα προβλέπονται στις

διάφορες υπουργικές αποφάσεις (κατά την χρονική περίοδο σύνταξης της τεχνικής

προσφοράς), στην ελληνική νομοθεσία, στους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και τις

βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής

η Επίσης  να  ικανοποιεί  τις  παρακάτω  επιχειρησιακές  απαιτήσεις

(1) Ναυπηγικά χαρακτηριστικά

(α)
Ολικό μήκος του σκάφους ( μήκος γάστρας + προέκταση μηχανών / ποδαρικών ):  

από 12 έως 12,50 μέτρα

(β) Μήκος εμφόρτου ίσαλου από 8,5 έως 10,50 μέτρα

(γ)
Ολικό Πλάτος (απόσταση μεταξύ των δυο πλευρικών ακραίων σημείων ΔΕΞΙΑ – 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 3,40 – 3,5 μέτρα

(δ) Βύθισμα από 0,60 cm έως 100 εκ.

(ε)
Γωνία ανύψωσης του πυθμένα (γωνία εισόδου) να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, καθώς

επίσης και η γωνία ανύψωσης του πυθμένα 

(στ) Η γάστρα να είναι τύπου «Deep V». 

(ζ)

Ύψος (απόσταση από το χαμηλότερο σημείο της γάστρας – «πυθμένα» μέχρι το

ψηλότερο σημείο της υπερκατασκευής, χωρίς να υπολογίζονται οι κεραίες των

ραντάρ και λοιπού ηλεκτρονικού / ηλεκτροπτικού εξοπλισμού ): να μην υπερβαίνει

τα  4,5 μέτρα 

(η) Το βάρος του σκάφους να μην υπερβαίνει τους  7 τόνους.        

(θ)
Το ωφέλιμο φορτίο (προσωπικό με φόρτο, οπλικό σύστημα, πυρομαχικά και καύσιμα)

να είναι τουλάχιστον 3 τόνους. Επιθυμητό το μεγαλύτερο δυνατό.

(ι)

Ικανοποίηση των κανονισμών του νηογνώμονα όσα αναφορά τα ελικτικά στοιχεία

[κύκλος στροφής, κυματοειδείς ελιγμοί (ζίκ-ζάκ)], στην επιχειρησιακή ταχύτητα των 35

Knots σε κατάσταση θάλασσας (SS) 2 - 3, με ωφέλιμο φορτίο. Επιθυμητό οι

μεγαλύτερες δυνατότητες ελιγμών, σε υψηλοτερες ταχύτητες και καταστάσεις

θαλάσσης.

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-1-3

A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

«1/Ι»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ια)

Να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στους χειρισμούς, με ισορροπία

μεταξύ της διαμήκης ευστάθειας και της ανάγκης γρήγορης στροφής ανάμεσα στα

κύματα στην περιοχή πλαναρίσματος. Αυτό να συμβαίνει ιδιαίτερα στις στροφές και

στους ελιγμούς, στην ανάποδη κίνηση ( απαγκίστρωση - απομάκρυνση από ακτή)

και στην προσγειάλωση.

(ιβ)

Να διαθέτει κατάλληλες «ενισχύσεις» επί των αεροθαλάμων ή επί του συστήματος

FENDER, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία από φθορές κατά την

αποβίβαση  και  επιβίβαση  προσωπικού  από  βραχώδη ακτή.

(2) Επιδόσεις - Δυνατότητες

(α) Ταχύτητες

1/

Συνεχής επιχειρησιακή ταχύτητα η μέγιστη δυνατή και τουλάχιστον 35 κόμβοι

(Knots) σε κατάσταση θάλασσας (SS) 3, με το 75 % της ισχύος των κινητήρων

με το «ωφέλιμο φορτίο» 

2/

Μέγιστη τελική ταχύτητα (και διάρκεια διατήρησης τουλάχιστον για 5 )́ με το

συνολικό βάρος του σκάφους (ήτοι, βάρος σκάφους + ωφέλιμο φορτίο),

τουλάχιστον 50 κόμβοι (Knots) σε κατάσταση θάλασσας (SS) 1-2, με το 85%  της  

ισχύος  των  κινητήρων. Επιθυμητό η μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

3/

Ταχύτητα 20 κόμβων (Knots) σε κατάσταση θάλασσας (SS) 3-4, (απαραίτητη η 

συνυποβολή με την τεχνική προσφορά, διαγράμματος ισχύος/στροφών του 

κατασκευαστή των κινητήρων και διάγραμμα  ταχύτητας πλοίου / στροφών καμπύλης 

έλικα, εάν αυτά δίδονται από την κατασκευάστρια εταιρεία) με «ωφέλιμο φορτίο». 

(β)

Χρόνος επιτάχυνσης από 0 - 45 Knots, με το «ωφέλιμο φορτίο» του σκάφους, σε

κατάσταση θάλασσας (SS) 2-3, με το 75 - 85% της ισχύος των κινητήρων, ο

μικρότερος δυνατός

(γ)

Το σκάφος σε κατάσταση θαλάσσης (SS) «7» ( σημαντικό ύψος κύματος άνω

των 4 μέτρων και περιόδους κυματισμού που επικρατούν στο Αιγαίο ) να πλέει και

να κινείται ( με  οποιαδήποτε  κατεύθυνση  κίνησης )  με  ασφάλεια.  

(δ)

Το σκάφος να μπορεί να τηρείται σε «κατάσταση υδρολίσθησης» με ελάχιστη

ταχύτητα 11 κόμβους σε κατάσταση θαλάσσης (SS) 2-3 με το «ωφέλιμο φορτίο» και

δεξαμενές καυσίμου στο ¼ - ½ της πληρότητάς τους. Σε περίπτωση που η εν λόγω

ταχύτητα είναι άνω της προαναφερθείσας με μέγιστη αποδεκτή την ταχύτητα των 17

κόμβων τότε η προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή πλην όμως λαμβάνει αναλογική

βαθμολογία σύμφωνα με τις απατήσεις της παρούσας.
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(3)  Αυτονομία

Τουλάχιστον 250 ν.μ., με το συνολικό βάρος (πλήρες επιχειρησιακό φορτίο) του

σκάφους, συνεχή επιχειρησιακή ταχύτητα 35 κόμβων, σε κατάσταση θαλάσσης (SS)

3 , με το 75% της ισχύος των κινητήρων (απαραίτητη η συνυποβολή με την

τεχνική προσφορά, αναλυτικού πίνακα καταναλώσεων, σε συνδυασμό με την

χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων). Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία

και σε συνδυασμό με την τροποποίηση των λοιπών μεγεθών (βαρών και εργονομίας

αποθηκευτικών χώρων)
(4) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά της Γάστρας

(α)
Οι χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών και ατομικών φόρτων (επιβατών και

πληρώματος) να είναι εργονομικοί και εύκολα προσβάσιμοι.

(β)
Οι χώροι του σκάφους κάτω από το κατάστρωμα θα παρέχουν  δυνατότητα 

επιθεώρησης  μέσω καταλλήλων / εύκολων προσβάσεων.

(γ)

Ο χώρος των μηχανών πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής (TOP-COAT) ώστε να μην 

διατηρεί την φλόγα (αυτοσβενόμενο υλικό) και επίσης όταν έρχεται σε επαφή με

φλόγα να διογκώνεται δημιουργώντας την μέγιστη δυνατή θερμομόνωση. Η εν λόγω

ελάχιστη απαίτηση αφορά σκάφος το οποίο φέρει εσωλέβιους κινητήρες. Σε

περίπτωση εξωλέμβιων κινητήρων δεν εξετάζεται της απαίτησης και ο οικονομικός

φορέας λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία του εν λόγω κριτηρίου.

(δ)

Το υλικό κατασκευής, το είδος του χρώματος βαφής, το διασπαστικό σχέδιο

(παραλλαγής θαλάσσης), το σχήμα και ο τρόπος κατασκευής να συνδυάζουν

σύγχρονες τεχνολογίες για την «χαμηλή ανιχνευσιμότητα» («Low Detect ability») 

του σκάφους. Συγκεκριμένα το σκάφος πρέπει να παρουσιάζει:

1/
Το μικρότερο δυνατό «ίχνος» (Radar Cross Section - RCS) σε ραντάρ. Επιθυμητό

μηδενικό ίχνος (δηλ. το σκάφος να είναι τεχνολογίας «STEALTH»).

2/

Το μικρότερο δυνατό «ακουστικό ίχνος» (Acoustic Signature) που προέρχεται από

τον θόρυβο των κινητήρων, τον ήχο των προπελών, την λειτουργία κλιματιστικού

συστήματος και αντλιών καυσίμων, τον ήχο από την γάστρα λόγω της υδροδυναμική

κίνηση του σκάφους, κλπ.

3/

Την μέγιστη δυνατή απόκρυψη / παραλλαγή (Camouflage), με την χρήση

κατάλληλου είδους - ποιότητας και σύνθεσης βαφής και προσεκτική επιλογή ειδών

χρωμάτων σε συνδυασμό με ανάλογο διασπαστικό σχέδιο. Επισημαίνεται ότι ο

χρωματισμός του σκάφους πρέπει να είναι κατάλληλος για την προστασία από το

θαλάσσιο περιβάλλον. Απόχρωση και σημάνσεις επί του σκάφους θα γίνουν

σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας προ της κατακύρωσης.
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4/

Τη μικρότερη δυνατή εκπομπή «υπέρυθρης ακτινοβολίας» (Infrared Signature), η

οποία οφείλεται στην έκλυση θερμότητας των «αντικειμένων» (προσωπικού, υλικών,

εξατμίσεων, μηχανών, οργάνων, κλπ) σε συνδυασμό με την δυνατότητα εντοπισμού

(από κατάλληλους αισθητήρες – Sensors) λόγω διαφοράς θερμοκρασίας (του

«αντικειμένου») με τον περιβάλλοντα χώρο.

(ε)
Στο πρωραίο και πρυμναίο τμήμα θα υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές δέστρες, για 

ρυμούλκηση του σκάφους

(στ)

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία ανυψώσεως καθώς και σύστημα

συρματόσχοινων - δυνατότητα ανακρέμασης με το «βάρος» του σκάφους ή

ισοδύναμη ικανότητα ανακρεμάσεως.

(ζ)

Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) σημεία έλξεως (π.χ. ανοξείδωτους κρίκους) στην

πλώρη και δυο (2) στην πρύμνη, με το αντίστοιχο σύστημα ρυμούλκησης, για

ανάλογη χρήση  με  πλήρη  επιχειρησιακό  φόρτο.

(η)
Να υπάρχουν δυο (2) ανοξείδωτα «κοτσανέλα» (μπίτες) πρόσδεσης στην πλώρη και

δυο (2) στην πρύμνη.

(θ)

Να υπάρχει ελάχιστος αριθμός δεξαμενών δυο (2), με δυνατότητα τροφοδοσίας του

συνόλου των κινητήρων από κάθε δεξαμενή και δυνατότητα μετάγγισης μεταξύ

αυτών. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα απάντλησης - εξυδάτωσης καυσίμου.

(ι)
Να υπάρχουν κατάλληλα προστατευτικά για την προστασία των κινητήρων – 

ποδαρικών από χτυπήματα και τριβές.

(ια)
Επιθυμητό το σκάφος να αντέχει σε πρόσκρουση με ταχύτητα τουλάχιστον 5 Knots,

σε μη προπαρασκευασμένη ακτή ( άμμος - χώμα - χαλίκι ) και να είναι ικανό να

κινείται άμεσα προς τα πίσω διατηρώντας τη δυνατότητά του  για ασφαλή πλεύση.

(ιβ)

Η γάστρα να είναι κατάλληλα κατασκευασμένη ώστε το σκάφος να δύναται να 

επιχειρεί (τουλάχιστον να επιπλέει με ασφάλεια) με το 100% των αεροθαλάμων 

εάν υφίστανται, ξεφούσκωτοι σε κατάσταση θαλάσσης (SS) τουλάχιστον 2-3. 

Επιθυμητό η μεγαλύτερη δυνατή  κατάσταση θαλάσσης (SS). 

(5) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά των Δεξαμενών Καυσίμου

(α)  Να είναι χωρητικότητας ανάλογης της απαιτούμενης, στην παρούσα, αυτονομίας

(β)
Να υπάρχει δυνατότητα με κατάλληλη διάταξη για μετάγγιση καυσίμου από σκάφος

σε σκάφος (ίδιου τύπου).

(γ)
Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφαλούς πλήρωσης – τροφοδοσίας καυσίμου (εν

όρμω και εν πλώ).
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(δ)

Τα «εξαεριστικά» των δεξαμενών δεν θα βρίσκονται κοντά σε χώρο ή συσκευή που

εξαιτίας των αναθυμιάσεων μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Επίσης θα

προστατεύονται με αντιφλογική διάταξη (Flame guard screen).

(6) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Καταστρώματος  – Υπερκατασκευής

(α)
Το κατάστρωμα θα είναι από ανθεκτικό ενισχυμένο υλικό, από το ίδιο κύριο υλικό

κατασκευής της γάστρας και στην εξωτερική του επιφάνεια («κουβέρτα») θα είναι

αντιολισθητικό από την κατασκευή του (από το καλούπι).

(β)
Θέσεις (καθίσματα) επιβαινόντων ειδικά διαμορφωμένες για την άνετη και ασφαλή

(συστήματα πρόσδεσης και στήριξης) μεταφορά ατόμων (σε υψηλές ταχύτητες 45

κόμβων και καταστάσεις θαλάσσης – SS 3-4) που θα φέρουν επί του σώματός τους.

(γ)
Ειδικά, οι θέσεις του πληρώματος («γέφυρα») θα πρέπει να βρίσκονται σε

«υπερυψωμένη θέση», με δυνατότητα παρατήρησης 360
ο
 (μοιρών).

(δ) Τα καθίσματα του πληρώματος

3/ Να εξασφαλίζουν άνεση στο πλήρωμα

4/
Να έχουν διαστάσεις για  άτομο  ύψους τουλάχιστον 1,90 μέτρα και βάρους 100 κιλών

(ε)
Οι χώροι (επιβαινόντων και γέφυρα) να διαθέτουν φωτισμό (φωτάκια LED με 

αναλογία τουλάχιστον ένα ανά άτομο) ρυθμιζόμενης τάσης

(ζ) Να υπάρχει σύστημα χειρολαβών για στήριξη των επιβαινόντων.

(η)
Να υπάρχουν κατάλληλες διαμορφώσεις στο κατάστρωμα για τις απαιτούμενες

άγκυρες, σχοινιά κλπ. (αυτοστραγγιζόμενες).

(θ)
Να υπάρχουν στεγανές θυρίδες και ντουλάπια σε χώρους άμεσα προσβάσιμους από

τους καθήμενους για τοποθέτηση σακιδίων και λοιπών παρελκομένων.

(ι)

Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία τοποθέτησης - πρόσδεσης φορτίου. Οι 

ακριβείς θέσεις των εν λόγω σημείων θα υποδειχθούν από το αρμόδιο προσωπικό 

της στρατιωτικής υπηρεσίας σε συνεργασία με το προσωπικό του ναυπηγείου προ 

της ενάρξεως της παραγωγικής διαδικασίας / κατασκευής των σκαφών.

(ια)

Στα εξωτερικά πλευρικά της υπερκατασκευής να υπάρχουν εκατέρωθεν (ΔΕΞΙΑ – 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ) διάδρομοι για εύκολη κίνηση μπροστά – πίσω (πλώρη – πρύμη) και 

αντίστροφα, πλάτους τουλάχιστον 20 cm.
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(ιβ)

Εξωτερικά  (ΔΕΞΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ) της οροφής της υπερκατασκευής να υπάρχει 

ανοξείδωτο κάγκελο (στήριξης) που θα διευκολύνει την ασφαλή κίνηση του 

προσωπικού.

(ιγ)

Στην πλώρη και σε κατάλληλο σημείο να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης / 

προσαρμογής και οι ανάλογες «αναμονές» (ηλεκτρολογικών / μηχανολογικών 

συστημάτων) τηλεχειριζόμενης βάσης (ηλεκτροπτική πλατφόρμα) «ελαφρού» τύπου 

πολυβόλων (φυσιγγίων διαμετρήματος 0,50¨, 7,62 χιλ και βομβίδων 40 χιλ) με την 

εναλλαγή κατάλληλου «προσαρμογέα» (adaptor).   Επίσης, να υπάρχουν οι 

υποδομές (σταθερά σημεία στήριξης και σωληνώσεις για την τοποθέτηση 

καλωδιώσεων) για την πιθανή μελλοντική εγκατάστασης συστήματος εγκλωβισμού 

στόχου ή ηλεκτροκίνητης τηλεχειριζόμενης βάσης οπλισμού (με τον προαναφερόμενο 

τύπο οπλισμού) σε κατάλληλο σημείο επί του σκάφους.

(ιδ)

Στην οροφή της υπερκατασκευής («γέφυρα») να τοποθετηθούν τα προβλεπόμενα, 

από την ισχύουσα νομοθεσία, πλοϊκά φώτα και λοιπός φωτισμός ασφαλείας, με 

δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Επίσης, να τοποθετηθούν 

κόρνα, κεραία VHF, ΡΑΝΤΑΡ, ενώ να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την 

τοποθέτηση λοιπού στρατιωτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα υποδειχθεί από 

την υπηρεσία προ της κατακύρωσης.

(ιε)

Το υλικό κατασκευής, το είδος του χρώματος βαφής, το διασπαστικό σχέδιο 

(παραλλαγής θαλάσσης), το σχήμα και ο τρόπος κατασκευής να συνδυάζουν 

σύγχρονες τεχνολογίες για την «χαμηλή ανιχνευσιμότητα» («Low Detect ability») 

του σκάφους. Συγκεκριμένα το σκάφος πρέπει να παρουσιάζει τα αντίστοιχα 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της γάστρας, όπως καθορίζονται στο α/α 1η(4)(δ) της 

παρούσας.

(ιστ)

Να διαθέτει στα πλευρά, συνολικά 2 βάσεις / στηρίγματα για την τοποθέτηση φορητού 

οπλισμού ( πολυβόλου φυσιγγίων 5,56 χιλ ή 7,62 χιλ ή 0,50΄΄ή  βομβίδων 40 χιλ ). Οι 

ακριβείς θέσεις των εν λόγω σημείων θα υποδειχθούν από το αρμόδιο προσωπικό 

της στρατιωτικής υπηρεσίας σε συνεργασία με το προσωπικό του ναυπηγείου προ 

της ενάρξεως της παραγωγικής διαδικασίας / κατασκευής των σκαφών

(ιζ)
Να υπάρχει ηλεκτρικός «εργάτης» άγκυρας τουλάχιστον 1.000 W ο οποίος θα

διαθέτει και δεύτερο χειριστήριο και κουμπί ενεργοποίησης στο κατάστρωμα.

./.
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(ιη)

Να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του καταστρώματος αναλόγως

επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων υποστήριξης κινήσεων υποστήριξης ΔΜ.

Συγκεκριμένα, να υπάρχει η δυνατότητα για την «αφαίρεση» ή «κατάλληλη

διαμόρφωση» αριθμού καθισμάτων με σκοπό την προσαρμογή τουλάχιστον 2

φορείων μεταφοράς τραυματιών / ασθενών ή εξασφάλιση ευρύτερου χώρου

μεταφοράς υλικών / μέσων.

(ιθ)

Ο χώρος του καταστρώματος να είναι κατάλληλης σχεδίασης και κατασκευής, ώστε

να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια / άνεση στο προσωπικό (πλήρωμα και

επιβάτες) κατά την πλεύση και την εκτέλεση των επιχειρήσεων

(7) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Συστήματος Πρόωσης

(α)

Κινητήρες, τουλάχιστον δύο (2) κατάλληλης ιπποδύναμης για την κάλυψη των

απαιτήσεων της παρούσας. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό συνολικό βάρος των

κινητήρων.

(β) Κατανάλωση καυσίμου (πετρέλαιο ή βενζίνη) η χαμηλότερη δυνατή.

(γ) Επιθυμητή η γρήγορη μεταβολή ταχυτήτων των κινητήρων.

(δ)
Οι  εξατμίσεις  να  οδηγούνται  μέσα από  το  νερό  για  μείωση  του  ίχνους  του  

σκάφους

(ε)

Ο χώρος (μηχανοστάσιο) στον οποίο βρίσκονται οι μηχανές να έχουν την

μέγιστη δυνατή ακουστική και «θερμική» μόνωση και επιπλέον: Η εν λόγω ελάχιστη

απαίτηση αφορά σε σκάφος το οποίο φέρει εσωλέμβιους κινητήρες, δηλαδή διαθέτει

αυτονόητα μηχανοστάσιο. Σε περίπτωση εξωλέμβιων κινητήρων δεν εξετάζεται και ο

οικονομικός φορέας λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία του εν λόγω κριτηρίου.

1/ Να μην κατακλύζεται από νερό που τυχόν θα συγκεντρωθεί στο κατάστρωμα.

2/
Να κατασκευασθεί πυρίμαχη πυροπροστασία από ορυκτό βάμβακα πυκνότητας

τουλάχιστον 100 Kgr/m3 και πάχους 50 mm στην οροφή, συμπεριλαμβανομένων και

των καλυμμάτων του χώρου, σκεπασμένη  με φύλλο αλουμινίου 0,8 mm .

3/
Οι φρακτές του μηχανοστασίου θα έχουν μόνωση πυροπροστασίας και ήχου από το 

ίδιο υλικό, 100 mm πάχους.

4/
Επιθυμητή «διάταξη» που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για συντήρηση (ιδίως

την εύκολη αλλαγή των ελαίων του κινητήρα) και επισκευή.

./.
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5/

Να εμποδίζεται πλήρως η εισροή θαλασσίου ύδατος στο χώρο του μηχανοστασίου

κατά την πλεύση του πλοίου σε όλες τις ταχύτητες και ανεξαρτήτως καιρικών

συνθηκών Το καπάκι (ή καπάκια) του να είναι πλήρες στεγανό και να υπάρχει η

δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων από το εσωτερικό του.

6/

Να  υπάρχει  δυνατότητα  επαρκούς  αερισμού  του  μηχανοστασίου  για  την  

εξασφάλιση  της  καλύτερης  λειτουργίας  των  κινητήρων.  Απαραίτητη  η    εισροή  

κατάλληλης ποσότητας ψυχρού αέρα  εν  κινήσει  με  ταυτόχρονη  απαγωγή  του 

θερμού  αέρα  από  τον  χώρο του μηχανοστασίου στο περιβάλλον.

(στ) Οι κινητήρες να παρουσιάζουν τις μικρότερες δυνατές τιμές θορύβου.

(8)
Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του «Βασικού» Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικού /

Λοιπού)

(α)

Η κονσόλα των οργάνων να είναι ενιαία (κυβερνήτη – συγκυβερνήτη), λειτουργική, με 

όλα τα αναγκαία όργανα, που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη και να είναι 

ευανάγνωστα από την θέση πλοηγήσεως. Να διαθέτουν φωτισμό «επιχειρησιακών 

συνθηκών» ήτοι, ρύθμιση έντασης φωτός (ροοστάτης) και αλλαγή χρώματος (εάν 

είναι εφικτό κόκκινο – πράσινο για χρήση από το πλήρωμα όταν φέρει διόπτρες 

νυχτερινής παρατήρησης). Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί η κάλυψη 

των απαιτήσεων της εν λόγω παραγράφου, ο οικονομικός φορέας υποχρεωτικά 

πρέπει να υποβάλει με την τελική τεχνική προσφορά, αναλυτικό σχέδιο κατανομής 

οργάνων & χειριστηρίων.

(β)
Τα όργανα και χειριστήρια,  να είναι πλήρως λειτουργικά και εργονομικά 

τοποθετημένα

(γ) «Χωροταξικά» να είναι τοποθετημένα (ενδεικτικά):

1/ Στο χώρο του κυβερνήτη:

α/ Τιμόνι υδραυλικό βαρέως τύπου

β/

Διπλό χειριστήριο μηχανής. Η εν λόγω απαίτηση αφορά σε "κύριο" και "εφεδρικό" 

σύστημα χειρισμού των μηχανών.

γ/

Κομβίον ή κομβία άμεσης απενεργοποίησης μηχανής (άμεση κράτηση σε περίπτωση 

πτώσης του χειριστή).

δ/ Κατ ελάχιστο, τα παρακάτω όργανα

1 Ένα (1) μετρητή αποστάσεων (Μιλιόμετρο)

2

Δυο (2) στροφόμετρα μηχανών (ένα ανά κινητήρα). Σε περίπτωση μεγαλύτερου

αριθμού κινητήρων (άνω των 2), ισχύει η απαίτηση ένα ανά κινητήρα.

./.
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3

Δυο (2) τριμόμετρα μηχανών (ένα ανά κινητήρα). Σε περίπτωση μεγαλύτερου

αριθμού κινητήρων (άνω των 2), ισχύει η απαίτηση ένα ανά κινητήρα.

4

Ένα (1) μετρητή (ή 2 μετρητές) περιεκτικότητας δεξαμενής ή δεξαμενών  καυσίμων. 

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού δεξαμενών (άνω των 2), ισχύει η απαίτηση ένα 

ανά δεξαμενή.

5 Δυο (2)  ωρόμετρα. 

6

Μια (1) μαγνητική πυξίδα φωτιζόμενη (Dimmer) διαμέτρου τουλάχιστον 14 cm ειδική 

για ταχύπλοα σκάφη και την αντίστοιχη «συνεχή επιχειρησιακή ταχύτητα» του 

σκάφους

7

Ένα (1) σύστημα προσδιορισμού θέσεως (GPS) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που

προσδιορίζονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας.

8

Ένα (1) ηλεκτρονικό χάρτη (PLOTTER) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που

προσδιορίζονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας.

9

Ο στεγανός πίνακας με τις ασφάλειες και οι αντίστοιχοι διακόπτες των ηλεκτρικών 

παροχών.

10

Όργανα χειρισμού των “FLΑPS”, σε περίπτωση ύπαρξης ή / και που δεν

ενεργοποιούνται αυτόματα.

11 Κουμπί ενεργοποίησης ηλεκτρικού «εργάτη» άγκυρας.  

ε/

Επιθυμητό όπως υπάρχουν, επιπλέον των προαναφερθέντων και τα παρακάτω

όργανα:

1

Ένας (1) ηχητικός εντοπιστής (SONAR), με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που

προσδιορίζονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας.

2

Δείκτες θερμοκρασίας και αντίστοιχες προειδοποιητικές λυχνίες θερμοκρασίας ύδατος

– ψύξεως  και  (ένα «σετ» ανά κινητήρα).

3

Δυο (2) μανόμετρα λαδιού και προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες πτώσης πίεσης

λαδιού  μηχανών (ένα ανά κινητήρα).

4 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία  φόρτισης  της γεννήτριας.

5

Όργανο ή όργανα κατάστασης συσσωρευτών (φόρτισης – έλεγχος τάσης / κατανομής 

δικτύου).

6 Όργανα κλίσης σκάφους

7 Οπτικοακουστικές ενδείξεις (ALARMS)  για:

α Υψηλή  θερμοκρασία  νερού  ψύξεως και λαδιού.

β Χαμηλή  πίεση  νερού  ψύξης  και λαδιού.

γ Χαμηλή τάση ρεύματος ηλεκτρικού συστήματος.

./.
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δ/

Διευκρινίζεται ότι, η απαίτηση της Υπηρεσίας αναφέρεται στην δυνατότητα του

κυβερνήτη να έχει τις πληροφορίες των προαναφερθέντων οργάνων. Σε περίπτωση

που εκ της σχεδιάσεως του κατασκευαστικού οίκου – ναυπηγείου, οι περιγραφόμενες

πληροφορίες παρέχονται από ενιαίο ή συνδυασμό διαφόρων οργάνων – οθονών

(displays), τότε καλύπτονται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

2/ Στο χώρο του συγκυβερνήτη

α/

Ραντάρ ναυτικού τύπου, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται σε 

σχετική παράγραφο της παρούσας.

β/

Συσκευή σταθμού ασυρμάτου (Σ/Α) VHF επικοινωνιών ναυτικού (στεγανού) τύπου, 

ανθεκτική στην υγρασία και στις καιρικές συνθήκες, που θα έχει την δυνατότητα 

προσθαφαίρεσης, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται σε σχετική 

παράγραφο της παρούσας

γ/ Μια (1) παροχή (πρίζα) 12V.

δ/ Μια (1) παροχή (πρίζα) 220V

ε/

Υποδομές για πιθανή μελλοντική τοποθέτηση – εγκατάσταση μονάδας ελέγχου και 

χειρισμού βάσης οπλισμού, (ή εναλλακτικά, τις αντίστοιχες, σε περίπτωση που δεν 

περιλαμβάνεται στην εντολή προμήθειας) οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο 

χώρους για τοποθέτηση

1 Επίπεδης οθόνης απεικόνισης (Display).

2 Τηλεχειριστηρίου (joystick).

3 Διάταξη καταγραφής

3/

Διευκρινίζεται ότι, η απαίτηση της Υπηρεσίας αναφέρεται στην δυνατότητα του

κυβερνήτη να έχει τις πληροφορίες των προαναφερθέντων οργάνων. Σε περίπτωση

που εκ της σχεδιάσεως του κατασκευαστικού οίκου – ναυπηγείου, οι περιγραφόμενες

πληροφορίες παρέχονται από ενιαίο ή συνδυασμό διαφόρων οργάνων – οθονών

(displays), τότε καλύπτονται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

(δ) Επίσης, στον χώρο διακυβέρνησης να υπάρχουν τα παρακάτω:

1/ Δύο (2) ζεύγη διοπτρών παρατηρήσεως ημέρας (κοινές)  7Χ50.

2/ Ένα (1) βαρόμετρο

3/ Ένα (1) ηλεκτρονικό χρονόμετρο

4/ Ένας (1) μεγεθυντικός φακός.

5/ Δύο (2) διπαράλληλοι κανόνες και δύο (2) διαβήτες (κουμπάσα).

./.
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6/ Ναυτικοί χάρτες ανατολικής Μεσογείου ανάλογης κλίμακας (για χρήση σε περίπτωση 

εκτάκτου ανάγκης – ηλεκτρικής απώλειας ή βλάβης των συστημάτων πλοήγησης).

7/ Σειρήνα.

(ε)

Τέλος, στον χώρο διακυβέρνησης (κατά προτεραιότητα) ή σε οποιοδήποτε άλλο, 

εύκολα προσβάσιμο σημείο στο κατάστρωμα, όταν το σκάφος είναι «πλήρες») να 

υπάρχουν υδατοστεγής θυρίδες, που θα έχουν (επιπλέον του προαναφερθέντος 

εξοπλισμού) τα εξής:

1/

Τα εγχειρίδια λειτουργίας όλων των υλικών του σκάφους / εξοπλισμού, φυλλάδιο

προληπτικών ελέγχων – συντήρησης χειριστή πριν και μετά την αποστολή καθώς και

οποιοδήποτε άλλο έντυπο κρίνεται απαραίτητο από τον προμηθευτή να υπάρχει στο

σκάφος κατά τη διάρκεια της αποστολής.

2/
Φορητό μετρητή πίεσης αεροθαλάμων και δύο (2) αντλίες πλήρωσης αεροθαλάμων (

σε περίπτωση που το σκάφος διαθέτει αεροθαλάμους).

3/
Φακό στεγανού τύπου με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εμπορίου ( όχι ειδικού αλλά 

κοινού τύπου ).

4/ Κουτί συλλογής εργαλείων, με εργαλεία και υλικά επισκευής 1
ου

 – 2
ου

 Κλιμακίου.

5/

Το σύστημα ασφαλούς μετάγγισης καυσίμου και το σετ καλωδίωσης μεταφοράς

ηλεκτρικής ενέργειας (έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες υποπαραγράφους και δεν

αποτελούν επιπλέον ποσότητες).

(β) Ραδιο – Επικοινωνιακός Εξοπλισμός

1/

Στον  χώρο  της  διακυβέρνησης  να  υπάρχει  κατάλληλος  χώρος ( διαστάσεων  

22,5cm (Y) Χ 40 cm (M) Χ 32,5 (Π)  για τον αναμεταδότη και διαστάσεων  15cm (Y) Χ 

42 cm (M) Χ 37 (Π)  για το τροφοδοτικό )  και  η  προμηθεύτρια  εταιρεία  να  

δεσμευτεί  για  την  τοποθέτηση – εγκατάσταση  σταθμού  VHF,  τύπου  ΤRC  9200 ή 

αντίστοιχο εν χρήσει Σ/Α από τις ΕΔ,          ( Όπου (Υ): ύψος, (Μ): μήκος 

πρόσοψης, (Π): πλάτος – βάθος στο εσωτερικό )  ή  εναλλακτικά  συγκεκριμένη  

πρόταση  της  εταιρείας  για  τοποθέτηση  σταθμού  ασυρμάτου  που  καλύπτει  τις  

συχνότητες  των  επικοινωνιών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  ( ΣΞ – ΠΝ – ΠΑ ) και τη 

λειτουργία αναπήδησης συχνότητας (FH). Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια του 

σταθμού δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας.

2/
Να υπάρχει σύστημα ενδοεπικοινωνίας (VOX με την μέγιστη δυνατή ηχομόνωση) για

όλα τα μέλη του πληρώματος και δύο (2) επιπλέον [σύνολο τέσσερα(4)].

./.
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3/
Να υπάρχει αναμεταδότης για εντοπισμό σε περίπτωση έρευνας και διάσωσης 

(TACTICAL BEACON). 

(γ) Ραδιο – Ηχο – Ναυτιλιακός Εξοπλισμός 

1/
Να αποτελεί πλήρες «σύστημα ναυσιπλοΐας», το οποίο να παρέχει, κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω

2/ Αυτόματη αποτύπωση πορείας μέσω Radar – ένδειξη θέσης.

3/ Πορεία πάνω από το βυθό

4/ Στίγμα  κίνησης.

5/ Μονάδα αναφοράς κινήσεων.

6/
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων πληροφοριών (με δυνατότητα επιλογής των

εμφανιζομένων) απαραιτήτων για την ασφαλή πλεύση του σκάφους.

7/ Δείκτη θέσης επί χάρτου.

8/ Ταχύτητα πάνω από το βυθό

(γ)
Ο παραπάνω εξοπλισμός του σκάφους να είναι τοποθετημένος σε κατάλληλες

αντικραδασμικές  βάσεις  για  την  αποφυγή  φθορών.

(δ)

Επίσης, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε

να αφαιρείται εύκολα και γρήγορα όποτε αυτό απαιτείται, είτε για τη συντήρηση του,

είτε για προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

(9) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού Συστήματος 

(α)

Η εκκίνηση των μηχανών να είναι ηλεκτρική από ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών 

για κάθε μηχανή, επαρκούς χωρητικότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

Νηογνώμονα.

(β)
Να υπάρχει η δυνατότης να χρησιμοποιηθεί κάθε συστοιχία συσσωρευτών για την

εκκίνηση της άλλης μηχανής, μέσω διακοπτών παραλληλισμού.

(γ)
Να διαθέτει εντός του χώρου διακυβέρνησης («Γέφυρα») και σε κατάλληλη

θέση,  έξοδο  220 V  για  σύνδεση  Η/Υ  ( ΣΔΕΠ ΕΔ).

(δ)
Επίσης να υπάρχει δυνατότητα και κατάλληλη «διάταξη» για μεταφορά  ηλεκτρικής 

ενέργειας από σκάφος σε σκάφος

(10) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά Συστήματος Ασφάλειας – Πυρασφάλειας

(α)

Επιθυμητό είναι το σύνολο των δεξαμενών καυσίμων να είναι κάτω από την ίσαλο

γραμμή, σε κατάσταση ελάχιστου φορτίου. Επιθυμητό σε κατάσταση ελλιμενισμού οι

δεξαμενές να είναι κατά τα 2/3 κάτω από την ίσαλο ή εναλλακτικά κάτω από το

πάτωμα της υπερκατασκευής, όταν το σκάφος είναι έμφορτο ("ωφέλιμο φορτίο").

./.
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(β)

Να διαθέτει μόνιμο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης στο μηχανοστάσιο μέσω

κατακλύσεως με επαρκή ποσότητα κατάλληλου υλικού / μέσου. Όλα τα

χρησιμοποιούμενα υλικά, να είναι πιστοποιημένα. Το σύστημα να έχει δυνατότητα

και χειροκίνητης ενεργοποίησης από δύο (2) σημεία. (Από την κονσόλα οργάνων και

από κατάλληλη εύκολα προσβάσιμη θέση εκτός του μηχανοστασίου). Σε περίπτωση

μη ύπαρξης μηχανοστασίου δεν απαιτείται η εξέταση της εν λόγω απαίτησης και

λαμβάνεται η μέγιστη βαθμολογία του κριτηρίου.

(11)

Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά Αεροθαλάμων (Σε περίπτωση υποβολής

προσφοράς συστήματος φέντερ, η άλλου τύπου κατασκευής, αντί του τυπικού

αεροθαλάμου, τότε η προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή, ενώ τα αντίστοιχα

κριτήρια που αφορούν στους τυπικούς αεροθαλάμους θα αξιολογηθούν κατά

περίπτωση και είδος απαίτησης. )

(α)

Να υπάρχουν 6 - 8 ανεξάρτητοι μεταξύ τους αεροθάλαμοι (στεγανά διαμερίσματα) με

αντίστοιχες βαλβίδες πλήρωσης αέρα και εκτονωτικές βαλβίδες υπερπλήρωσης

πιστοποιημένες από νηογνώμονα και άριστης ποιότητας. Επιθυμητό όπως οι

βαλβίδες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος του θαλάμου ή και κάτω από το

κατάστρωμα για καλύτερη προστασία από τον ήλιο και την θάλασσα. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου).

(β)
Στο πάνω μέρος των αεροθαλάμων και καθ΄ όλο το μήκος τους θα υπάρχει επικάλυψη 

με ειδικό αντιολισθητικό και προστατευτικό ενισχυτικό επίθεμα, είτε συνεχόμενα, είτε 

τμηματικά (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου).

(γ)

Επίσης εξωτερικά καθ’ όλο το μήκος των αεροθαλάμων θα υπάρχει διπλή παράλληλη

ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή του πνευστού τμήματος. Ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα

σημεία καταπόνησης – τριβών, γενικά κατάλληλοι για όλες τις δοκιμασίες στις οποίες

θα υποβληθεί κατά την επιχειρησιακή χρησιμοποίησή του σκάφους. (Απαιτείται

αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου).

(δ)

Η κατασκευή των αεροθαλάμων να είναι με διαμήκεις ραφές, οι οποίες θα 

καλύπτονται με κατάλληλες ταινίες εσωτερικά και εξωτερικά, ικανού πλάτους. Οι 

συνδέσεις, οι συγκολλήσεις και οι συρραφές, τόσο μεταξύ των τμημάτων όσο και με 

τη γάστρα, θα είναι άριστης αντοχής, δε θα ξεχειλώνουν, δε θα αποκολλώνται και δε 

θα διαρρηγνύονται ακόμα και αν οι αεροθάλαμοι πληρωθούν σε πίεση τουλάχιστον 

50% παραπάνω από την προβλεπόμενη. (Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό 

τύπο αεροθαλάμου).

./.
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(ε)

Επιθυμητό όπως στο εσωτερικό τμήμα των αεροθαλάμων να υπάρχουν θήκες, από

το ίδιο υλικό όπως οι αεροθάλαμοι, για τοποθέτηση μικροαντικειμένων. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου).

(στ)

Να υπάρχουν σχοινοφόροι και ανάλογος αριθμός χειρολαβών εκατέρωθεν του 

σκάφους (τουλάχιστον 7 δεξιά και 7 αριστερά) επί των αεροθαλάμων, για χρήση τόσο 

από μέσα όσο και από έξω, κατάλληλοι για τυχόν μετακίνηση ή στήριξη των 

επιβαινόντων. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου).

(ζ)

4.2.11.7 Το σχήμα των αεροθαλάμων να είναι τέτοιο ώστε να σχηματίζει την πλώρη 

και τα πλευρά του σκάφους (Σχήμα “U”-“ου»), ή άλλο κατάλληλο σχήμα σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου 

αεροθαλάμου).

(η)

4.2.11.8 Περιμετρικά οι αεροθάλαμοι να φέρουν διπλό κυματοθραύστη, ύψους

τουλάχιστον 9cm έκαστος. (Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο

αεροθαλάμου).

(12) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Φορέα Μεταφοράς (Τρέιλερ)

(α)

Κάθε σκάφος να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο  κατάλληλο φορέα του, ο οποίος θα 

είναι καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί να 

μεταφέρει με ευκολία ένα «άφορτο» ταχύπλοο σκάφος (εξοπλισμός του σκάφους και 

κινητήρες, πλην καυσίμου και προσωπικού μετά του φόρτου ) και θα συνοδεύεται 

από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και κανονική 

χρησιμοποίησή τους.

(β)
Η καθέλκυση και ανέλκυση του σκάφους να γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού εργάτη 

δύο ταχυτήτων (μπροστά – πίσω), ο οποίος θα είναι στερεωμένος σε αντίστοιχο 

ρυθμιζόμενο εμπρόσθιο στέλεχος του φορέα και θα διαθέτει ιμάντα υψηλής αντοχής

(γ)

Η ασφαλής τοποθέτηση – ισορροπία του σκάφους στο φορέα θα επιτυγχάνεται με 

κατάλληλα επιμήκη ρυθμιζόμενα πέλματα επικάθησης με ράουλα, για να 

εξασφαλίζεται η σύγχρονη επαφή τους με το κήτος του σκάφους και να επιτυγχάνεται 

η απρόσκοπτη ανέλκυσή του.

(δ)

Στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχει ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος συμπαγής ελαστικός  

τροχός για την οριζοντίωση του φορέα μετά την απομάκρυνση του ρυμουλκού 

οχήματος.

(ε) Επί του φορέα να υπάρχουν εγκατεστημένα στο οπίσθιο μέτωπο δύο (2) αδιάβροχοι 

λαμπτήρες (24V) πορείας, θέσης, φρένων και φλας. Επιπλέον να υπάρχουν

./.
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1/ Ένα οπίσθιο και ένα ζεύγος πλαϊνά φώτα πορείας και θέσης.

2/
Δώδεκα (12) (6+6) φωσφορίζοντες ανακλαστήρες για ασφαλείς βραδινές

μετακινήσεις.

3/ Επιθυμητό να υπάρχουν αντίστοιχα φλας και στα πλαϊνά του φορέα

(13) Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του «Φορητού» Εξοπλισμού 

Το κάθε σκάφος να συνοδεύεται από τον απαιτούμενο εξοπλισμό ( «Βασικό» και

«Φορητό» ) που προβλέπεται στις διάφορες υπουργικές αποφάσεις, στην ελληνική

νομοθεσία, στους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και τις βασικές απαιτήσεις

ασφαλείας και υγιεινής. Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, στη σύνθεση του

σκάφους θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα εξής

(α) Τρεις (3) άγκυρες:

1/ Μια (1) πλωτή άγκυρα με σχοινί 6 μέτρων, Φ.10χιλ.

2/
Μια (1) άγκυρα πλώρης τύπου BRUCE 10 κιλών, με αλυσίδα Φ.10 χιλ. γαλβανιζέ , 60

μέτρων καλιμπρέ με στριφτάρι

3/
Μια (1) άγκυρα πρύμνης 5 κιλών, με αλυσίδα Φ.6 χιλ. γαλβανιζέ, 6 μέτρων και σχοινί

Φ.10χιλ. 30 μέτρων

(β) Δύο (2) κοντάρια προσέγγισης (με κόρακα) μήκους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων

(γ)
Ορμιδοβόλες συσκευές δύο (2). Να είναι πλήρεις αυτόνομες και αυτόματες,

εγκεκριμένου τύπου

(δ)

Τουλάχιστον οκτώ (8) ελαστικά παραβλήματα φουσκωτά με βαλβίδα (μπαλόνια). Το

κάθε μπαλόνι να φέρει σχοινί μήκους 1,5 μ. και να είναι διαστάσεων 20cm Χ 60cm, με

ανοχές έως +20%. Επίσης να είναι ισχυρής κατασκευής, σε ειδικές από ανοξείδωτο

μέταλλο θέσεις (μπαλονοθήκες) κατανεμημένες σε ανάλογες θέσεις στο κατάστρωμα

(ε) Ένα (1) σετ «αυτιών» για το πλύσιμο του κινητήρα

(στ)
Δυο (2) ιμάντες ανακρέμασης με τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο, για

την επίτευξη της απόλυτης «ζύγισης»

(ζ) Δέκα πέντε (15) σωσίβια με πιστοποίηση SOLAS

(η)
Φωτιστικά σήματα κινδύνου: Δύο (2) καπνογόνα, δώδεκα (12) φωτοβολίδες

αλεξιπτώτου και έξι (6) βεγγαλικά χεριού, όλα εγκεκριμένου τύπου

(θ)

Πηγές ηχητικών σημάτων. Μία (1) ηλεκτρική συρίκτρα εγκεκριμένου τύπου

σύμφωνα με τον ¨ΔΚΑΣ 72¨ με μεγαφωνική εγκατάσταση και μία (1) ισχυρή σειρήνα

αέρος μεγάλης έντασης (compressor) 12 ή 24 V DC

(ι) Φώτα και σήματα ναυσιπλοΐας που προβλέπει ο «ΔΚΑΣ»

./.
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(ια)

Προβολέας «έρευνας» «αποσπώμενος» φορητός στον χώρο της διακυβέρνησης, με

σπυροειδές καλώδιο 10 μέτρων και ρευματολήπτη. Δυνατότητα εκπομπής σημάτων

τύπου ALDIS. Να έχει συνολικά την μέγιστη δυνατή ένταση τουλάχιστον 1.000 Watt.

Επιθυμητή η  μέγιστη  δυνατή ένταση

(ιβ) Κυτίο α’ βοηθειών και συσκευή ανανήψεως τοποθετημένα σε  κατάλληλη θέση.

(ιγ) Τρία (3) σχοινιά Φ.12 χιλ. μήκους 20 μέτρων.

(ιδ) Τρία (3) σχοινιά Φ.12 χιλ. μήκους 10 μέτρων.

(ιε)
Να υπάρχει βάση ανάρτησης σημαίας και ελληνική  σημαία αναλόγων διαστάσεων.

(ιστ)
Ένα (1) άκαυστο και αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους, χρώματος γκρι και ένα (1)

κάλυμμα ανεμοθώρακα («παρμπρίζ») για ηλιοπροστασία (ίδιας ποιότητας).

(ιζ)

Τρεις (3) σωστικές λέμβους (των 6 ατόμων η κάθε μια) για το πλήρωμα και τους

επιβαίνοντες [με τον αντίστοιχο ατομικό φόρτο τους(εξάρτυση και οπλισμός), ήτοι, 2

τον. περίπου] με χρόνο εγγύησης - χρήσης τουλάχιστον 15 έτη ή εναλλακτικά (ή

συμπληρωματικά αν απαιτείται) ο προμηθευτής να δεσμευτεί για την περιοδική

επιθεώρηση και συντήρηση για 15 έτη, άνευ κόστους για την Υπηρεσία

(ιη)
Το σκάφος να διαθέτει δύο (2) αυτόματες αντλίες άντλησης κυτών και ανοξείδωτο

ρευματοδότη.

(ιθ) Έξι  (6) κουπιά, κατάλληλα τοποθετημένα στο σκάφος.

(κ) Μια (1) χειροκίνητη αντλία αέρος διπλής ενεργείας.

(κα)
Δυο (2) ηλεκτρικές (12V – τουλάχιστον 1.000 G.P.H) και μια (1) χειροκίνητη, αντλίες

άντλησης κυτών

(14) Διάφορα

(α)

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη και μετέπειτα τεχνική προδιαγραφή

και είναι απαραίτητο για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια του

σκάφους, να τοποθετείται από τον προμηθευτή / κατασκευαστή χωρίς επιβάρυνση

για την Υπηρεσία

./.
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(β)

Ο προμηθευτής / ναυπηγείο δεσμεύεται να υποβάλει στην τεχνική του προσφορά,

πρόταση για οποιαδήποτε αναβάθμιση ή βελτίωση, που τυχόν έχει επισυρθεί στον

τρόπο κατασκευής των σκαφών λόγω της εξέλιξης (από την ημερομηνία σύνταξης της

Προδιαγραφής μέχρι τον χρόνο υποβολής προσφοράς) της τεχνολογίας στον τομέα

της ναυπηγικής (ποιότητα υλικών / τρόπο σχεδίασης και κατασκευής), ανεξάρτητα αν

αυτή είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή,

προσδιορίζοντας αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία και η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα

επιλογής, κατόπιν αξιολόγησης της σχέσης «κόστους» και «αποτελεσματικότητας»

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2 Τεχνικά – Λειτουργικά  Χαρακτηριστικά

1/ Σύστημα Προώσεως

α/
Κινητήρες, τουλάχιστον δύο (2). Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό συνολικό βάρος

των κινητήρων

β/ Πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο σύστημα προώσεως

γ/ Θέση  κινητήρων, τέτοια ώστε να είναι προσιτοί   στη συντήρηση και  τις επισκευές

δ/ Κατανάλωση καυσίμου η χαμηλότερη δυνατή

ε/
Οι κινητήρες να ψύχονται με νερό (κλειστό κύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα αναλόγως

του τύπου κινητήρα).

στ/ Επιθυμητή η γρήγορη μεταβολή ταχυτήτων των κινητήρων

ζ/
Οι  εξατμίσεις  να  οδηγούνται  υπό  το  νερό  για  μείωση  του  ίχνους  του  σκάφους

η/
Ηλεκτρική εκκίνηση των κινητήρων από ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών για

κάθε  μηχανή

θ/

Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι μηχανές να έχει ακουστική μόνωση και να

μην κατακλύζεται από νερό που τυχόν θα συγκεντρωθεί στο κατάστρωμα. Αναλόγως

του τύπου κινητήρα. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εξωλέμβιους κινητήρες

δεν απαιτείται η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης

ι/
Να υπάρχει δυνατότητα εξαρμόσεως / αφαιρέσεως / αντικατάστασης των μηχανών

του  σκάφους ( RBR )  χωρίς  αποσυναρμολόγηση

ια/

Ανεξάρτητη λειτουργία συστήματος διεύθυνσης από την λειτουργία των κινητήρων.

Το σκάφος να έχει τη δυνατότητα ελιγμών χωρίς να εξαρτάται από την λειτουργία

συγκεκριμένου κινητήρα

ιβ/ Οι κινητήρες να παρουσιάζουν τις μικρότερες δυνατές τιμές θορύβου
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ιγ/ Οι κινητήρες να έχουν αντικραδασμική έδραση

ιδ/
Να διαθέτει συστήματα ισοστάθμισης πλεύσης (POWER TRIM) καινούργια και

σύγχρονης τεχνολογίας

ιε/
Η τροφοδοσία καυσίμου θα επιτυγχάνεται και μέσω προσθέτων υδατοπαγίδων –

φίλτρων υδροδυναμικού στροβιλισμού εγκεκριμένων για ναυτική χρήση

ιστ/

Οι σωληνώσεις του συστήματος τροφοδοσίας θα είναι αρίστης ποιότητας, ναυτικού

τύπου και υψίστου βαθμού ασφάλειας, από ειδικό ελαστικό κατάλληλο για παροχή

καυσίμου με ειδικά ανοξείδωτα κλιπ σύνδεσης

ιζ/
Τα υλικά κατασκευής του κινητήρα (και των ελίκων) να μην επηρεάζονται από

οποιαδήποτε περίπτωση διάβρωσης

ιη/
Εάν φέρει FLAPS να είναι INOX κατάλληλων διαστάσεων που θα λειτουργούν με

νερό ή αέρα, καθέτου ανάπτυξης και χειρισμό / ένδειξη από την κεντρική κονσόλα

2/ Ραδιο – ηχο – ναυτιλιακός εξοπλισμός

Αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ναυσιπλοίας. Το σύστημα θα

χρησιμοποιεί μία (1) οθόνη για ραντάρ, ηλεκτρονικό χάρτη (πλοηγό), σύστημα

προσδιορισμού θέσεως (GPS) και βυθόμετρο. Θα περιλαμβάνει τα παρακάτω

υποσυστήματα:

α/ Ραντάρ

1 Να λειτουργεί  στην Χ band

2 Να έχει ισχύ εξόδου (ονομαστική) τουλάχιστον 4 KW

3
Το ραντάρ πρέπει να είναι τεχνολογίας ευρέως φάσματος (Broadband) και να έχει

εμβέλεια τουλάχιστον 32 ναυτικά μίλια

4
Να έχει διακριτική ικανότητα (range discrimination) καλύτερη από 30 μέτρα με

στόχους 10 τετρ. μέτρα, σε απόσταση 0,2 ναυτικά μίλια

5 Να επιτυγχάνει ακρίβεια διοπτεύσεως (Βearing accurasy) καλύτερη από + 1º

6 Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης  - επισήμανσης τουλάχιστον δέκα (10) στόχων

7
Να διαθέτει το δυνατόν περισσότερες κλίμακες αποστάσεων (range scales),

[τουλάχιστον έξι (6)]

β/ Κεραία (Aerial System)

1 Κεραία κλειστού τύπου

2
Περιστροφή (rotation speed) : Συνεχής ταχύτητα 24-48 στροφές ανά λεπτό και

ταχύτητα ανέμου 100 Knots στις 24 στροφές και 70 knots στις 48 στροφές

3
Εύρος δέσμης ( beam width): Oριζόντιο μικρότερο των 2º και κατακόρυφο

μικρότερο των 25º 

./.
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4
Πλευρικοί λοβοί: Εντός της κύριας δέσμης + 10º κάτω των – 23 db. Eκτός της

κύριας δέσμης + 10º  κάτω των – 30º  db

5 Απολαβή (Gain):   Μεγαλύτερη από 27 db σε σχέση με ισοτροπική κεραία

6

Η όλη εγκατάσταση να είναι σε κατάλληλη θέση και ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η

ασφάλεια των επιβαινόντων στο σκάφος από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία [30-50

cm από το ύψος της κεφαλής μέσου ανδρός (1,75 m)] και οι επικοινωνίες του

σκάφους (αποφυγή παρεμβολών)

γ/ Hλεκτρονικός Χάρτης -Plotter

1
Στον ηλεκτρονικό χάρτη θα εμφανίζεται η εικόνα του ραντάρ και θα είναι δυνατός ο

καθορισμός και εύρεση της πορείας του σκάφους

2
Οποιεσδήποτε άλλες ενδείξεις ή προειδοποιήσεις, θα εμφανίζονται ανεξάρτητα από

τις ενδείξεις του ραντάρ ή του plotter

3
Το σύστημα να μπορεί να χειρίζεται με ή χωρίς πληκτρολόγιο με ψηλάφηση της

οθόνης (TOUCH SCREEN) ή με χειριστήριο (joystick)

4 To σύστημα να δύναται να συνδεθεί με κατάλληλο ηχοβολιστικό

δ/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ναυτικής Χρήσης

1 Ο επεξεργαστής να είναι σύγχρονος, συμβατός με τα υπόλοιπα υποσυστήματα

2

Η μνήμη και ο σκληρός δίσκος να είναι ανάλογων δυνατοτήτων για να εξασφαλίζεται

η μέγιστη αποδοτικότητα των υποσυστημάτων και καταγραφής των δεδομένων που

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους

3 Να μπορεί να χρησιμοποιεί  CD ROM, συσκευή αποθήκευσης USB και DVD

4
Να εξασφαλίζεται η πλήρης αδιαβροχοποίηση του με τοποθέτηση σε κατάλληλη

θήκη. Πλήρως αδιαβροχοποιημένη  θα είναι και η οθόνη που θα χρησιμοποιεί

5
Να τροφοδοτείται με ισχύ 12 volts DC ή 24 volts DC, ανάλογα με τις δυνατότητες του

κεντρικού ηλεκτρικού συστήματος του σκάφους

ε/ Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS)

1 Να είναι πολλαπλών καναλιών

2 Να έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης τουλάχιστον οκτώ (8) δορυφόρων

3 Δυνατότητα διόρθωσης των παρεχομένων στοιχείων ανά ένα δευτερόλεπτο

4 Ακρίβεια θέσης η μέγιστη δυνατή. Επιθυμητό ≤ 2 μ

5
Το GPS να είναι ναυτικών προδιαγραφών και συμβατό με τα λοιπά

συνεργαζόμενα  όργανα  του  σκάφους

6
Το σύστημα να είναι συμβατό με πρωτόκολλο επικοινωνίας ΝΜΕΑ 0183 και να

διαθέτει  σειριακή  έξοδο  RS 232
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7
Να διαθέτει εναλλακτικά συστήματα προσδιορισμού θέσεως, τα οποία να

ενεργοποιούνται χειροκίνητα, με την διακοπή της επικοινωνίας με τους δορυφόρους

στ/ Πυξίδα

1 Ακρίβεια +/- 0,5º  μετά την αυτόματη διόρθωση

2 Σταθερότητα + 25º

ζ/ Ηχητικός Εντοπιστής (sonar)

1 Κατακόρυφη και οριζόντια σάρωση  εμπρός 1200 feet

2
Μέτρηση βάθους τουλάχιστον 800 feet, σε ταχύτητα σκάφους 10 –12 κόμβους και SS

2 – 3

η/ Γενικά

1

Προσδιορισμός στίγματος, δυνατότητα πλοήγησης [εισαγωγή τουλάχιστον 150

δρομολογίων (route)], ίχνος κίνησης – αποτύπωση πορείας σκάφους εν κινήσει

(απόσταση – αζιμούθιο – χρόνος – ταχύτητα διαδρομής – χρόνος άφιξης). Επιθυμητό

το επιλέξιμο βήμα (χρόνος) καταγραφής. Οθόνη πληροφοριών δορυφόρων με

ταυτόχρονη επεξεργασία των στοιχείων τους και πολλαπλό σύστημα συναγερμών

(σφάλματος πορείας, αγκυροβολίας, άφιξης). Ακρίβεια θέσης 2 μέτρων και

δυνατότητα ZOOM IN –ZOOM OUT

2

Μνήμη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη για εγγραφή ταξιδιών (γραφικές παραστάσεις

πορείας, κ.λπ) με δυνατότητα χρήσης καρτών επέκτασης και επεξεργασίας

στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δυνατότητα εισαγωγής από το χρήστη

συστήματος αναφοράς (datum) δικής του επιλογής. Απαραίτητο λογισμικό με επιλογή

της υπηρεσίας (navigator -προγράμματα, χάρτες κ.λπ) σε μορφή CD/DVD – ROM

μαζί με προγράμματα εκμάθησης  και εγχειρίδια τρόπου λειτουργίας

3/ Καύσιμο

α/

Τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα, λιπαντικά και συναφή προϊόντα να είναι

καταχωρημένα στη ΣΤΥΠ 1135. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παραδίδεται με

ελαιολιπαντικά διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνει η ΣΤΥΠ 1135 και ΣΤΥΠ 1414

τότε να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους με τυποποιημένα λιπαντικά κατά την 1η

προγραμματισμένη αλλαγή ορυκτελαίων, χωρίς να απαιτείται διαδικασία

αποπλύσεως. Η χρήση τυποποιημένων προϊόντων να μην επιφέρει αλλαγή στη

κανονική εγγύηση που συνοδεύει τον εξοπλισμό
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β/

Οι δεξαμενές καυσίμου να είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν

αντιεκρηκτική προστασία, δηλ. να μην είναι δυνατή η πρόκληση έκρηξης σε

περίπτωση που το καύσιμο βληθεί από φυσίγγια κοινής βολίδας. Επίσης σε

περίπτωση που βληθούν με πυρά να μην επιτρέπουν την εκτεταμένη διαρροή του

καυσίμου

γ/

Οι δεξαμενές καυσίμου να είναι ξεχωριστές για κάθε μηχανή και να υπάρχει η

δυνατότητα της εύκολης και πλήρους εκκενώσεως για τον καθαρισμό τους εάν

απαιτηθεί (εν όρμω). Οι δεξαμενές και τα δίκτυα θα πρέπει να εξασφαλίζουν την

στεγανότητα και την χρησιμοποίηση τουλάχιστον 90% της διατιθέμενης ποσότητας

καυσίμου.  Οι ογκομετρικοί υπολογισμοί πρέπει να επισυνάπτονται στην προσφορά

δ/

Οι δεξαμενές θα φέρουν εσωτερικές αντιδιατοιχιστικές φρακτές και όλο τον

απαραίτητο εξοπλισμό πλήρωσης, τροφοδοσίας, ελέγχου στάθμης (ηλεκτρική

ένδειξη), εξαερισμού και θυρίδες καθαρισμού

ε/

Τα εξαεριστικά των δεξαμενών δεν θα βρίσκονται κοντά σε χώρο ή συσκευή που

εξαιτίας των αναθυμιάσεων μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Επίσης θα

προστατεύονται με αντιφλογική διάταξη (Flame guard screen).

στ/
Να υπάρχει δυνατότητα με κατάλληλη διάταξη για μετάγγιση καυσίμου από σκάφος

σε σκάφος

ζ/ Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφαλούς πλήρωσης καυσίμου

4/ Ασφάλεια – Πυρασφάλεια

α/

Επιθυμητό είναι το σύνολο των δεξαμενών καυσίμων να είναι κάτω από την ίσαλο

γραμμή, σε κατάσταση ελάχιστου φορτίου. Επιθυμητό σε κατάσταση ελλιμενισμού οι

δεξαμενές να είναι κατά τα 2/3 κάτω από την ίσαλο ή εναλλακτικά κάτω από το

πάτωμα της υπερκατασκευής, όταν το σκάφος είναι έμφορτο ("ωφέλιμο φορτίο")

β/

Να διαθέτει μόνιμο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης στο μηχανοστάσιο μέσω

κατακλύσεως με επαρκή ποσότητα κατάλληλου υλικού / μέσου. Όλα τα

χρησιμοποιούμενα υλικά, να είναι πιστοποιημένα. Το σύστημα να έχει δυνατότητα

και χειροκίνητης ενεργοποίησης από δύο (2) σημεία. (Από την κονσόλα οργάνων και

από κατάλληλη εύκολα προσβάσιμη θέση εκτός του μηχανοστασίου). Η εν λόγω

απαίτηση αφορά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης μηχανοστασίου, ήτοι, εσωλέμβιοι

κινητήρες.
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γ/

Να διαθέτει δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες ανάλογης χωρητικότητας και υλικού (

για αντιμετώπιση κάθε πιθανής φωτιάς ) σε κατάλληλες βάσεις για ευχερή χρήση. Οι

θέσεις να είναι τέτοιες ώστε να μην παρακωλύουν τις κινήσεις του πληρώματος ή τις

λειτουργίες άλλων εξαρτημάτων – εξοπλισμού του σκάφους

δ/

Να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης τροφοδοτούμενο με ρεύμα 12 ή 24 V DC το

οποίο θα είναι ενεργοποιημένο ακόμη και όταν οι μηχανές είναι εκτός λειτουργίας. Οι

αισθητήρες θα είναι τουλάχιστον δύο (2) στο μηχανοστάσιο και δύο (2) στο χώρο

διακυβέρνησης. Θα είναι θερμοκρασίας 65Ο C, επανατάξιμοι. Για όλους τους

αισθητήρες θα υπάρχει οπτικοακουστική ένδειξη στη γέφυρα. Η εν λόγω απαίτηση

αφορά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης μηχανοστασίου, ήτοι, εσωλέμβιοι κινητήρες.

ε/

Στο μηχανοστάσιο να υπάρχει μόνωση τύπου Α-60 και να είναι στεγανό. Η εν λόγω

απαίτηση αφορά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης μηχανοστασίου, ήτοι, εσωλέμβιοι

κινητήρες.

5/ Ηλεκτρικό Σύστημα – Φωτισμός

α/

Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι ένα δίκτυο συνεχούς ρεύματος τροφοδοτούμενο από

συσσωρευτές οι οποίοι θα φορτίζονται από γεννήτριες εξαρτημένες στις μηχανές του

σκάφους

β/

Οι συσσωρευτές να είναι κλειστού τύπου κατάλληλης χωρητικότητας, ένας (1) ανά

κινητήρα που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών λειτουργίας των

κινητήρων και ένας (1) τουλάχιστον για την λειτουργία όλων των οργάνων του

σκάφους, τοποθετημένοι, σε ειδική βάση που να επιτρέπει την εύκολη

προσθαφαίρεση τους.

γ/

Να υπάρχει επιπλέον συσσωρευτής (ή συσσωρευτές) που θα καλύπτουν τις ανάγκες

των ηλεκτρονικών για τουλάχιστον 12 ώρες, με σκοπό την ανεύρεση του σκάφους σε

περίπτωση κατάκλισης του μηχανοστασίου ή βλάβης των υπαρχόντων

συσσωρευτών των κινητήρων και την εκκίνηση των κινητήρων εάν απαιτηθεί για την

ασφαλή πλεύση του σκάφους στο λιμάνι. Οι εν λόγω συσσωρευτές «ανάγκης» να

είναι πάνω από την ίσαλο σε σημείο ασφαλές και στεγανό μακριά από το

μηχανοστάσιο.

δ/

Ο εξωτερικός φωτισμός του σκάφους να είναι ο προβλεπόμενος από την διεθνή

ναυσιπλοΐα, επίσης να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό συσκοτίσεως και κατάλληλο

φωτισμό ( ανεξάρτητο διακόπτη ), ώστε να είναι δυνατή η χρήση από το

πλήρωμα  ατομικών  διοπτρών  νυχτερινής  παρατήρησης

ε/
Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει σύνδεση 220V AC, ξηράς

για  την  φόρτιση  των  συσσωρευτών

./.
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στ/
Να διαθέτει εντός του χώρου διακυβέρνησης και σε κατάλληλη θέση, έξοδο

220 V  για  σύνδεση  Η/Υ

η/

Η εκκίνηση των μηχανών θα είναι ηλεκτρική από ξεχωριστή συστοιχία συσσωρευτών

για κάθε μηχανή, επαρκούς χωρητικότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς του

Νηογνώμονα

θ/
Θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί κάθε συστοιχία συσσωρευτών για την

εκκίνηση της άλλης μηχανής, μέσω διακοπτών παραλληλισμού

ι/

Όλα τα χρησιμοποιούμενα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα είναι ναυτικού

τύπου, άριστης ποιότητας, με πιστοποιητικά καταλληλότητας, με υδατοστεγείς

συνδεσμολογίες και θα μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης

ια/

Ο κάθε συσσωρευτής θα έχει ιδιαίτερο γενικό διακόπτη ενώ μέσω τρίτου διακόπτη

παραλληλισμού θα μπορεί να επιτυγχάνεται η παράλληλη ζεύξη των συσσωρευτών

για υποβοήθηση στην εκκίνηση των κινητήρων, στη φόρτιση σε περίπτωση βλάβης

μιας ηλεκτρογεννήτριας ή στην εκκίνηση του άλλου κινητήρα σε περίπτωση

αδυναμίας  του αντίστοιχου δικού του συσσωρευτή

ιβ/
Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα και κατάλληλη διάταξη για μεταφορά ηλεκτρικής

ενέργειας από σκάφος σε σκάφος

ιγ/
Το σκάφος θα διαθέτει δύο (2) αυτόματες αντλίες άντλησης κυτών και ανοξείδωτο

ρευματοδότη

ιδ/

Η τροφοδοσία όλων των κυκλωμάτων του σκάφους θα επιτυγχάνεται μέσω πίνακα

ηλεκτρικού τοποθετημένου στην κονσόλα. Η παροχή ρεύματος στα κυκλώματα θα

γίνεται μέσω αυτόματων θερμομαγνητικών ασφαλειοδιακοπτών, επί του πίνακα. Ο

πίνακας θα φέρει επίσης όργανο ελέγχου «βολτόμετρο» και «αμπερόμετρο»

ιε/
Η φόρτιση των συσσωρευτών θα ελέγχεται από τα βολτόμετρα των κινητήρων. Στον

πίνακα διανομής θα υπάρχει βολτόμετρο ελέγχου της ηλεκτρικής  εγκατάστασης

6/ Όργανα Ελέγχου –Εξοπλισμός

α/ Στροφόμετρα  μηχανών

β/
Δείκτες θερμοκρασίας και αντίστοιχες προειδοποιητικές λυχνίες θερμοκρασίας ύδατος

– ψύξεως  και  πιέσεως  ελαίου

γ/
Δείκτες (2) περιεκτικότητας δεξαμενής ή δεξαμενών καυσίμων, ωριαίας

κατανάλωσης και υπολειπόμενης αυτονομίας

δ/
Μανόμετρο λαδιού και προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες πτώσης πίεσης λαδιού

μηχανών

ε/ Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία  φόρτισης  της γεννήτριας

./.
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στ/
Όργανο ή όργανα κατάστασης συσσωρευτών (φόρτισης – έλεγχος τάσης / κατανομής

δικτύου)

ζ/ Όργανα κλίσης σκάφους

η/

Όλα τα όργανα να είναι εργονομικά κατανεμημένα και τοποθετημένα επάνω σε

κονσόλα του ιδίου υλικού με την γάστρα και να είναι ευανάγνωστα από την θέση

πλοηγήσεως. Να διαθέτουν φωτισμό «επιχειρησιακών συνθηκών» ήτοι, ρύθμιση

έντασης φωτός (ροοστάτης) και αλλαγή χρώματος (κόκκινο – πράσινο)

θ/ Οπτικοακουστικές  ενδείξεις  (ALARMS)  για:

1 Υψηλή  θερμοκρασία  νερού  ψύξεως

2 Χαμηλή  πίεση  νερού  ψύξης

3 Υψηλή  θερμοκρασία  λαδιού

4 Χαμηλή  πίεση  λαδιού

5 Χαμηλή τάση ρεύματος ηλεκτρικού συστήματος

7/ Διάφορα 

α/
Στεγανοποίηση όλων των ανοιγμάτων (θυρίδων ρυθμίσεων οργάνων, ακροδεκτών

συστήματος ενδοεπικοινωνίας, κλπ)

β/
Στεγανοποίηση όλων των οπών των νομέων που χωρίζουν τα στεγανά, απ’ όπου

διέρχονται σωληνώσεις και καλωδιώσεις

γ/
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ROLL BAR τότε αυτό να αποτελείται από

μονοκόμματο (χωρίς συγκολλήσεις) υλικό ανθεκτικής κατασκευής

δ/

Όλες οι κεραίες των ηλεκτρονικών συστημάτων να τοποθετηθούν πάνω από το

«επίπεδο» του χώρου του πληρώματος ( και επιβαινόντων ), προκειμένου να

προστατεύεται το προσωπικό από υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας

ε/

Η υποδοχή των καυσίμων να τοποθετηθεί χαμηλά, κοντά στη δεξαμενή προκειμένου

να μειωθεί η υδροστατική πίεση που προκαλείται στα κολάρα των σωληνώσεων, με

αποτέλεσμα τη διαρροή καυσίμου προς τα στεγανά

στ/

Η υποδοχή των καυσίμων να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο ώστε, κατά τη πλήρωση των

δεξαμενών με καύσιμα να μην είναι δυνατή η διαρροή καυσίμων στο κατάστρωμα

από πιθανή υπερχείλιση

ζ/

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενοι κινητήρες διαθέτουν σύστημα μετάδοσης

κίνησης με «ποδαρικά» να υπάρχει στον χώρο διακυβέρνησης κομβίο ταχείας α-

νύψωσης αυτών

8/ Μηχανοστάσιο  (εφόσον υφίσταται)

α/ Θα προσφέρει την μέγιστη δυνατή ακουστική και θερμική μόνωση

./.
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β/

Η εσωτερική επιφάνεια των κυτών θα καλυφθεί με Gel-Coat ανοικτού

αυτοσβενούμενου χρώματος ή άλλη κατάλληλη αδιάβροχη επίστρωση προστασίας

της γάστρας από εσωτερική όσμωση

γ/

Στο μηχανοστάσιο θα κατασκευασθεί πυρίμαχη πυροπροστασία από ορυκτό

βάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 100 Kgr/m3 και πάχους 50 mm στην οροφή,

συμπεριλαμβανομένων και των καλυμμάτων του χώρου, σκεπασμένη με φύλλο

αλουμινίου 0,8 mm . Οι φρακτές του μηχανοστασίου θα έχουν μόνωση

πυροπροστασίας και ήχου από το ίδιο υλικό, 100 mm πάχους

δ/ Επιθυμητή διάταξη που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για συντήρηση

ε/

Θα πρέπει να εμποδίζεται πλήρως η εισροή θαλασσίου ύδατος στο χώρο του

μηχανοστασίου κατά την πλεύση του πλοίου σε όλες τις ταχύτητες και ανεξαρτήτως

καιρικών συνθηκών Το καπάκι του να είναι πλήρες στεγανό και να υπάρχει η

δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων από το εσωτερικό του

στ/ Τα παραγόμενα καυσαέρια θα εξάγονται από οχετούς οι οποίοι:

1 Θα συνδέονται με την εξαγωγή των μηχανών με κατάλληλη διάταξη μεγάλης αντοχής

2
Θα έχουν ψύξη και θερμομόνωση επαρκή ώστε να μην παρουσιάζεται

υπερθέρμανση του χώρου του μηχανοστασίου

3

Με κατάλληλη διάταξη θα διασφαλίζουν τη μη εισροή θάλασσας από αυτούς προς

τις κύριες μηχανές, για όλες τις συνθήκες πλεύσης του σκάφους και κράτησης των

μηχανών

4 Θα διαθέτουν σιγαστήρες

ζ/

Να υπάρχει δυνατότητα επαρκούς αερισμού του μηχανοστασίου για την

εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των κινητήρων. Απαραίτητη η εισροή

κατάλληλης ποσότητας ψυχρού αέρα εν κινήσει με ταυτόχρονη απαγωγή του

θερμού  αέρα  από  τον  χώρο του μηχανοστασίου στο περιβάλλον

η/ Να έχει διάταξη που να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή των ελαίων του κινητήρα

9/

Αεροθάλαμοι (Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με 

σύστημα φέντερ, θεωρείται ότι καλύπτεται εν λόγω απαίτηση. Υποχρέωση του 

προσφέροντα αποτελεί η υποβολή αναλυτικών στοιχείων κατασκευής για την 

τεκμηρίωση της ποιότητας και αντοχής.)

./.
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α/

Οι αεροθάλαμοι θα είναι κατασκευασμένοι από ύφασμα υψηλής αντοχής

(τουλάχιστον 1.670 δτεχ/1.500 gr/m²), κατάλληλα ενισχυμένο στα σημεία

καταπόνησης, χωρίς ελαττώματα, μεγάλης αντοχής σε τριβές, διαρρήξεις, εκδορές,

καιρικές συνθήκες, πετρελαιοειδή και γενικά κατάλληλο για όλες τις δοκιμασίες στις

οποίες θα υποβληθεί κατά την επιχειρησιακή χρησιμοποίησή του. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου)

β/

Θα υπάρχουν τουλάχιστον 6 - 8 ανεξάρτητοι μεταξύ τους αεροθάλαμοι (στεγανά

διαμερίσματα) με αντίστοιχες βαλβίδες πλήρωσης αέρα και εκτονωτικές βαλβίδες

υπερπλήρωσης πιστοποιημένες από νηογνώμονα και άριστης ποιότητας. (Απαιτείται

αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου).

γ/

Στο πάνω μέρος των αεροθαλάμων και καθ΄ όλο το μήκος τους θα υπάρχει πλήρης

επικάλυψη με ειδικό αντιολισθητικό και προστατευτικό ενισχυτικό επίθεμα. (Απαιτείται

αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου)

δ/

Στην έσω πλευρά των αεροθαλάμων και ανάλογα με τη διαμόρφωση του εσωτερικού

χώρου του σκάφους θα υπάρχει παρόμοια επικάλυψη προς αποφυγή φθορών από

τις κινήσεις του προσωπικού. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου

αεροθαλάμου)

ε/

Επίσης εξωτερικά καθ’ όλο το μήκος των αεροθαλάμων θα υπάρχει διπλή παράλληλη

ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή του πνευστού τμήματος. (Απαιτείται αξιολόγηση

ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου)

στ/
Επί των αεροθαλάμων να υπάρχουν κατάλληλοι διπλοί κυματοθραύστες ασφαλείας.

(Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό τύπο αεροθαλάμου)

ζ/

Οι συνδέσεις, οι συγκολλήσεις και οι συρραφές, τόσο μεταξύ των τμημάτων όσο και

με τη γάστρα, θα είναι άριστης αντοχής, δε θα ξεχειλώνουν, δε θα αποκολλώνται και

δε θα διαρρηγνύονται ακόμα και αν οι αεροθάλαμοι πληρωθούν σε πίεση τουλάχιστον

50% παραπάνω από την προβλεπόμενη. (Απαιτείται αξιολόγηση μόνο για κλασσικό

τύπο αεροθαλάμου)

η/ Η μέθοδος της κόλλησης θα είναι ψυχρή της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας

θ/

Θα υπάρχουν σχοινοφόροι χειρολαβές τουλάχιστον δέκα τεσσάρων (14) θέσεων

εκατέρωθεν του σκάφους (7 δεξιά και 7 αριστερά) επί των αεροθαλάμων, για χρήση

από το εσωτερικό για τυχόν μετακίνηση ή στήριξη των επιβαινόντων. Επιθυμητό να

υπάρχουν και από έξω. (Απαιτείται αξιολόγηση ανεξαρτήτως τύπου αεροθαλάμου)

./.
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ι/

Στο εσωτερικό τμήμα των αεροθαλάμων να υπάρχουν τέσσερεις (4) θήκες (2

αριστερά και 2 δεξιά) από το ίδιο υλικό όπως οι αεροθάλαμοι για τοποθέτηση

μικροαντικειμένων. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με

σύστημα φέντερ, θεωρείται ότι καλύπτεται εν λόγω απαίτηση εάν υπάρχουν οι θήκες,

όχι απαραίτητα από το ίδιο υλικό

ια/

Το σχήμα των αεροθαλάμων να είναι τέτοιο ώστε να σχηματίζει την πλώρη και τα

πλευρά του σκάφους (Σχήμα “U”-“ου»). Το χρώμα των αεροθαλάμων να είναι «γκρι».

Διευκρινίζεται ότι, το σχήμα των αεροθαλάμων δεν είναι δεσμευτικό και η τελική του

διαμόρφωση εξαρτάται από την σχεδίαση / κατασκευή του σκάφους, το δε χρώμα

δύναται να τροποποιηθεί μέχρι και την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας /

κατασκευής του σκάφους

10/ Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ)

α/

Κάθε σκάφος θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φορέα του, ο οποίος θα είναι

καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί να μεταφέρει

με ευκολία ένα έμφορτο ταχύπλοο σκάφος (όπως το περιγραφόμενο στη παρούσα)

και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και

κανονική χρησιμοποίησή τους

η/

Στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχει ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος συμπαγής ελαστικός

τροχός για την οριζοντίωση του φορέα μετά την απομάκρυνση του ρυμουλκού ο-

χήματος

θ/

Ο ρυμός (κοτσαδόρος) έλξης θα είναι κατάλληλος για συνεργασία με τους

αντίστοιχους κοτσαδόρους στρατιωτικών οχημάτων που διαθέτει η Υπηρεσία και θα

φέρει αλυσίδα ασφάλισης

ια/ Τα λάστιχα και οι πλήμνες των τροχών θα είναι κατάλληλα για συνθήκες θάλασσας

ιδ/

Επί του φορέα θα υπάρχουν εγκατεστημένα στο οπίσθιο μέτωπο δύο (2) αδιάβροχα

φώτα πορείας, θέσης, φρένων και φλας. Επιπλέον, θα υπάρχει ο προβλεπόμενος

από τον ΚΟΚ φωτισμός και φωσφορίζοντες ανακλαστήρες, ανεξαρτήτως από

προσδιορίζεται ή όχι από την παρούσα

4 Σύνθεση  Υλικού

α.
Το υπό προμήθεια σκάφος (με όλο τον εξοπλισμό του σε «κατάσταση λειτουργίας»),

θα περιλαμβάνει

1/ Σκάφος με το σύστημα πρόωσης

2/ Εγκαταστημένη συσκευή VHF επικοινωνιών ναυτικού τύπου

3/
Ραδιο – ηχο – ναυτιλιακός εξοπλισμός, όπως προσδιορίζεται στις σχετικές

παραγράφους 

./.
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4/
Λοιπός Εξοπλισμός – Εξάρτυση και όργανα ελέγχου, όπως προσδιορίζονται στις

σχετικές παραγράφους  

5/
Λοιπά Όργανα Ναυσιπλοΐας και φωτισμού, όπως προσδιορίζονται στις σχετικές

παραγράφους  

6/
Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ), όπως προσδιορίζονται στις σχετικές παραγράφους  

β.

Επίσης κάθε προαναφερόμενο σύστημα, να διαθέτει ειδική μεταλλική ή πλαστική

θήκη  για  προστασία  από  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες,  υγρασία,  κλπ

(γ) Συνθήκες  Περιβάλλοντος

1/ Θερμοκρασία  λειτουργίας

α/
Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι

μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες

β/
Νερού: Τουλάχιστον από 5ο C έως +20ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες

θερμοκρασίες

2/ Θερμοκρασία  απoθήκευσης

Τουλάχιστον από -20ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες

θερμοκρασίες

3/
Τα μεταλλικά και λοιπά εξαρτήματα του σκάφους να είναι κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό

4/

Όλα  τα  συστήματα  -  μηχανήματα  -  εξαρτήματα  -  όργανα  και  ο λοιπός  

εξοπλισμός  του  σκάφους  να είναι κατάλληλα για ναυτική χρήση και λειτουργούν  

κανονικά  όταν  το  σκάφος  βρίσκεται  σε μόνιμη κλίση  30ο  κατά  τον  εγκάρσιο και  

15ο  κατά  τον  διαμήκη άξονά  του

5/

Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι συμβατά με τις ΣΤΥΠ / STANAG της παρ.  1..1 της 

Προσθήκης «3/Γ» και συγκεκριμένα τις: ΣΤΥΠ / STANAG 3733, 3875, 4347, 4349 ΜIL-

STD-810(F) – NOTICE 3”, MIL- HDBK -454 A,  MIL - STD - 461 E

5 Δυνατότητα Συνεργασίας – Διαλειτουργικότητας

α.
Όλα τα μέσα επικοινωνιών και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου πληροφοριών

να είναι σε διασύνδεση με τα υπάρχοντα (ή υπό άμεση προμήθεια / γνώση

τεχνικών χαρακτηριστικών)  σε  Π.Α.,  Π.Ν.  και  Σ.Ξ.

./.
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β.

Επισημαίνεται ότι, το σκάφος ( συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του) θα

αξιολογηθεί στο πεδίο (θαλάσσιο χώρο) προκειμένου να εξακριβωθεί και

πιστοποιηθεί η «πληρότητα» των απαιτήσεων σύμφωνα με την προσφορά της

εταιρείας, «συμβατότητα» και η «διαλειτουργικότητα» με τα υπάρχοντα μέσα ΕΔ.

Λεπτομέρειες, όπως προσδιορίζονται στην Προσθήκη «6/Α»  (Πίνακας  Ελέγχων)

6 Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών

Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να περιλάβουν στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική

Προσφορά» σύντομη παρουσίαση της εταιρίας (ή εταιρειών σε περίπτωση

κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβλέπεται να

εργαστεί για την υλοποίηση - υποστήριξη της προμήθειας

7 Διασφάλιση Ποιότητας

α.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει υλικά προσφάτου κατασκευής και

σχεδίασης, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης τεχνολογίας, αναγραφόμενου

του έτους κατασκευής

β.

Η ποιότητα που προσδιορίζεται από την παρούσα μελέτη (και μετέπειτα τεχνική

περιγραφή, τα τεχνικά σχέδια και τις απαιτήσεις του αγοραστή σύμφωνα με τη

σύμβαση), καθώς και ο έλεγχος που επιβεβαιώνει την ποιότητα αυτή, είναι

αποκλειστικά ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

γ.

Το ναυπηγείο και ο προμηθευτής (σε περίπτωση που δεν είναι το ναυπηγείο)

πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO

9001: 2008, ή νεότερου τύπου συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης για την

σχεδίαση  του  σκάφους

δ.
Η πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή να γίνει με

τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους τρόπους

(1)

Με προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, και

τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του Προμηθευτή ορισμένων προτύπων

εξασφάλισης της ποιότητας και τα οποία παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης

της ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και

πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων

για την πιστοποίηση

(2)
Με πράξη αναγνώρισης από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ της ισοδυναμίας

πιστοποιητικών από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη

(3)

Με πράξη αποδοχής από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ άλλων αποδεικτικών στοιχείων

για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τον

Προμηθευτή

./.
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(4)

Εγκαταστάσεις αρχικής κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, διορθωτικών

επεμβάσεων στα πλαστικά μέρη (γάστρας και υπερκατασκευής) των GRP / FRP

σκαφών.

(5)

Διαδικασίες επιθεώρησης εργασιών (σε όλες τις φάσεις της «παραγωγικής

διαδικασίας» και πιστοποίησης τελικού προϊόντος (κατασκευασμένου ή

συντηρημένου – επισκευασμένου)

(6)
Χώροι και συνθήκες αποθήκευσης υλικών και ειδών ειδικού χειρισμού για υπηρεσίες

σε GRP / FRP  σκάφη

(7) Επάρκεια απαιτούμενου εξοπλισμού, περιοδικών ελέγχων και πιστοποίησης αυτού

(8) Τρόπος εκτέλεσης και παροχής των υπηρεσιών, ανά είδος εργασίας

8  Γενικά Στοιχεία

α. Απαιτούμενα Υλικά και Υπηρεσίες

(1) Τα υλικά και οι υπηρεσίες που ζητούνται είναι τα ακόλουθα:

(α)
Προμήθεια ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού ( με τον εξοπλισμό και τα

παρελκόμενα  που περιγράφονται στην παρούσα).

(β)

Προσδιορισμός και υποβολή σχετικών προτάσεων από τον προμηθευτή των

απαιτουμένων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού (εργαλείων, διαγνωστικών συσκευών και

οργάνων ελέγχου), βιβλιογραφίας και εκπαίδευσης για κάθε κλιμάκιο συντηρήσεως

χωριστά, το κόστος των οποίων να αναφέρεται στην οικονομική προσφορά,

προκειμένου η Υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα επιλογής

(γ)

Ειδικά για την αρχική εκπαίδευση, ο προμηθευτής αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  

παροχή  αυτής (εκπαίδευσης)  στην  Ελλάδα  και  σε  χρόνο  και  ακριβή χώρο  που  

θα  του  υποδείξει  η  υπηρεσία      ( κατά την φάση των διαπραγματεύσεων ), όπως 

προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της  παρούσας

(δ) Παροχή ανάλογης βεβαίωσης και πιστοποίησης στο προσωπικό, με την ολοκλήρωση

της εκπαίδευσης από την εταιρεία, για όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης

(ε)

Προσδιορισμός και υποβολή σχετικής προτάσεως από τον προμηθευτή, περί του

τρόπου υποστήριξης λογισμικού, εφόσον απαιτείται ή / και συμπεριλαμβάνεται σε

κάποιο σύστημα

ΟΜΑΔΑ ΙΙ                                                                                                                  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

./.
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(στ)

Ανάληψη υποχρέωσης από προμηθευτή για δωρεάν παροχή τυχόν διορθωτικών

βελτιώσεων – αναβαθμίσεων του συστήματος που εξαλείφουν κατασκευαστικές

ατέλειες και ενημέρωση της Υπηρεσίας για τις λοιπές βελτιώσεις – αναβαθμίσεις

(ζ)

Κατάθεση προσχεδίου σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης (ΕΣΥ) ( Follow On

Support – FOS ), ταυτόχρονα με την κατάθεση των τεχνικών και οικονομικών

προσφορών, η οποία θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται ανάλογα. Λεπτομέρειες

επί της ΕΣΥ, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο

(η)

Πρόταση από τον προμηθευτή για τυχόν απάρτια ή παρελκόμενα που δύναται να

επαυξήσουν την επιχειρησιακή αξιοποίηση του σκάφους και δεν συμπεριλαμβάνονται

στη συγκεκριμένη σύνθεση

(θ)

Ανάληψη υποχρέωσης υποστήριξης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, στο 

σύνολό τους, με ανταλλακτικά και υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 

ετών

9  Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης

(α)

Ο προμηθευτής δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση για τη καλή λειτουργία κατ’

ελάχιστο 2 έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα αυτό ο

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε

δυσλειτουργίας σχετικής με τους απαράβατους όρους της παρούσας ΕΑ-ΠΕ

(ρυθμίσεις, επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος λόγω βλάβης ή φθοράς που

προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, διασύνδεση - διαλειτουργικότητα με άλλα

συστήματα), με κατάλληλο εξουσιοδοτημένο για αυτό προσωπικό και σε χρόνους που

θα καθορίζονται στη σύμβαση προμήθειας σε συνάρτηση με την επιθυμητή

επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των υλικών, πλην των δυσλειτουργιών που οφείλονται

σε ανωτέρα βία ή σε χρήση από την Υπηρεσία, μη σύμφωνη με τα τεχνικά εγχειρίδια

του κατασκευαστή

 (β)
Οι απαιτήσεις για ανταλλακτικά, εξοπλισμό, μέσα και υπηρεσίες αρχικής

υποστήριξης για τα προς προμήθεια υλικά είναι, κατ’ ελάχιστο, οι παρακάτω

1/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική 

προσφορά, κατάλογο με εγκαταστάσεις και τυχόν ειδικές υποδομές (εφόσον 

απαιτούνται) για τη συντήρηση των υλικών κατά κλιμάκιο (από 1
ο
 έως και 5

ο 

)συντηρήσεως. Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής 

υποστήριξης αναλυτικά, το κόστος των τυχόν απαιτουμένων εγκαταστάσεων - 

υποδομών για την αρχική υποστήριξη.
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2/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά, κατάλογο με εργαλεία, ειδικά εργαλεία, συσκευές ελέγχου –

συντήρησης - διακρίβωσης, κλπ, κατά κλιμάκιο (από 1
ο

έως και 5
ο

) συντηρήσεως,

που απαιτούνται για την αρχική υποστήριξη. Στην οικονομική προσφορά να

περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, τα προαναφερθέντα

υλικά με κόστος ανά μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική

υποστήριξη.

(γ) Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα

1/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά, κατάλογο με εγκαταστάσεις και τυχόν ειδικές υποδομές (εφόσον

απαιτούνται) για τη συντήρηση των υλικών κατά κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο )

συντηρήσεως. Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής

υποστήριξης αναλυτικά, το κόστος των τυχόν απαιτουμένων εγκαταστάσεων -

υποδομών για την αρχική υποστήριξη

2/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά, κατάλογο με εργαλεία, ειδικά εργαλεία, συσκευές ελέγχου – συντήρησης -

διακρίβωσης, κλπ, κατά κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο ) συντηρήσεως, που

απαιτούνται για την αρχική υποστήριξη. Στην οικονομική προσφορά να

περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, τα προαναφερθέντα

υλικά με κόστος ανά μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική

υποστήριξη
3/ Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα

α/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική

προσφορά και κατάλογο των αναλωσίμων λειτουργίας και συντήρησης του

συστήματος. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης των (ονομασία

και NSN ή P/N με NCAGE), μονάδα μέτρησης, μείζον συγκρότημα, κλιμάκιο

συντήρησης, διάρκεια ζωής, συνολική αναγκαιούσα ποσότητα για το χρόνο εγγύησης

(αρχικής υποστήριξης). Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος

αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, ο προαναφερθέν κατάλογος με κόστος ανά μονάδα

μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική υποστήριξη
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β/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά, μαζί με την τεχνική προσφορά και

κατάλογο των ανταλλακτικών κατά κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο ) συντήρησης σε

δενδρική διαμόρφωση. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης των

(ονομασία και NSN ή P/N - NCAGE), μονάδα μέτρησης, συγκρότημα που ανήκει,

κλιμάκιο συντήρησης, MTBF, MART, συνολική αναγκαιούσα ποσότητα για το χρόνο

εγγύησης (αρχικής υποστήριξης). Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο

κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, ο προαναφερθέν κατάλογος με κόστος ανά

μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική υποστήριξη

γ/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά του, στην

ανάλυση του κόστους αρχικής υποστήριξης, πρόταση για τα αναγκαιούντα

υποσυστήματα – συγκροτήματα – υποσυγκροτήματα – απάρτια – αναλώσιμα κατά

κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο) συντηρήσεως (κλίμακες ανταλλακτικών), με βάση τη

κατασκευαστική του εμπειρία και γνώση, τα οποία αναγκαιούν για την αρχική

υποστήριξη των υλικών προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιθυμητή διαθεσιμότητα

αυτών

δ/

Παράλληλα δε με την κατάθεση της προσφοράς του να δεσμευτεί με υπεύθυνη

δήλωση ότι, θα «επαναγοράσει» με την λήξη της εγγύησης τυχόν ποσότητες

ανταλλακτικών που πρότεινε στην Υπηρεσία για την αρχική υποστήριξη και αφενός

δεν χρησιμοποιήθηκαν, αφετέρου δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην εν

συνεχεία υποστήριξη

10
Ο προμηθευτής να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση να εκπαιδεύσει προσωπικό της

Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ως ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται:

(α) Εκπαίδευση στον  χειρισμό  και  συντήρηση  1
ου

  - 2
ου

 Κλιμακίου

1/
Διάρκεια:  Πέντε (5) ημέρες ή εκτός αν αλλιώς προταθεί από τον προμηθευτή / 

κατασκευαστή.

2/
Συνολικό προσωπικό που θα συμμετάσχει στην εν λόγω εκπαίδευση: τέσσερα

(4)  έως  έξι (6)  άτομα

3/

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης: Θα καταρτιστεί κατά την φάση των

διαπραγματεύσεων με την εταιρεία και θα συμπεριληφθεί ως ξεχωριστό

Παράρτημα  στην  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί.

4/

Εκπαιδευτικά  βοηθήματα:  Να  προταθούν  από τον προμηθευτή ( σε συνεργασία με 

τον κατασκευαστικό οίκο ) κατάλληλα  βοηθήματα  για  την  αποτελεσματική  

εκπαίδευση  του  προσωπικού

./.
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5/
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί αμέσως μετά την παραλαβή των σκαφών και σε διάστημα

1 έως 2 μηνών.

(β) Εκπαίδευση στη  συντήρηση και επισκευή  από 3
ου

 έως και  5
ου

 Κλιμακίου

1/
Διάρκεια:  Πέντε (5) ημέρες ή εκτός αν αλλιώς προταθεί από τον προμηθευτή / 

κατασκευαστή.

3/

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης: Θα καταρτιστεί κατά την φάση των

διαπραγματεύσεων με την εταιρεία και θα συμπεριληφθεί ως ξεχωριστό

Παράρτημα  στην  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί.

4/

Εκπαιδευτικά  βοηθήματα:  Να  προταθούν  από τον προμηθευτή ( σε συνεργασία με 

τον κατασκευαστικό οίκο ) κατάλληλα  βοηθήματα  για  την  αποτελεσματική  

εκπαίδευση  του  προσωπικού.

11 Ο προμηθευτής να διαθέσει τεχνική υποστήριξη / βοήθεια, όπως παρακάτω:

(α)
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, με την αποστολή τεχνικού προσωπικού, με μέριμνα

του (προμηθευτή), στις Μονάδες που θα λειτουργήσει το υλικό.

(β)
Συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη και επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, καθ΄ όλη τη

διάρκεια χρήσης του υλικού. 

12
Ο προμηθευτής να παραδώσει μαζί με τα υπό προμήθεια υλικά, (σε έντυπη και

ηλεκτρονική μορφή) την παρακάτω βιβλιογραφία:

(α) Εγχειρίδια Χειρισμού και  Συντήρησης 1
ου

 – 2
ου

 Κλιμακίου

Μία (1) πλήρη σειρά.

(β) Εγχειρίδια  Συντήρησης και Επισκευών  3
ου

 – 4
ου

 Κλιμακίου

Μία (1) πλήρη σειρά.

(γ) Εγχειρίδια  Συντήρησης και Επισκευών  5ου Κλιμακίου

Μία (1) πλήρη σειρά.

13 Παραλαβές Υλικών

Ο χρόνος έναρξης παράδοσης των σκαφών να μην υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από

ενεργοποιήσεως της συμβάσεως. Επιθυμητός ο μικρότερος δυνατός χρόνος

14 Συσκευασία

Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να

εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε

περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης

15 Επισημάνσεις

./.
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Τα υλικά θα παραδίδονται ξεχωριστά κατά σκάφος και κατά είδος (σύμφωνα με την 

σύνθεση). Σε κατάλληλη θέση στο κιβώτιο συσκευασίας θα επικολληθεί πινακίδα με 

μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

« ονομασία / είδος  υλικού »

ποσότητα

Τα στοιχεία του κατασκευαστή

Αριθμός Ονομαστικού – NSN

  Ημερομηνία Κατασκευής Υλικού

Αριθμός  και  ημερομηνία  σύμβασης
16 Κόστος Κύκλου Ζωής

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει (στην οικονομική προσφορά), κατ΄ 

ελάχιστο, τα στοιχεία, σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής των υπό προμήθεια σκαφών

Επισημαίνεται ότι, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, θα αξιολογηθεί η 

πληρότητα των στοιχείων, ενώ το συνολικό κόστος θα συμβάλει στην ανάδειξη της 

συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 

τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις

17 Εγγυήσεις – Εξασφαλίσεις

(1) Εγγύηση Ποιότητας και Υποστήριξης

(α)

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία του σκάφους,

συμπεριλαμβανομένου όλων των τμημάτων και συστημάτων που το συνθέτουν (

μηχανών, συστημάτων πλοήγησης, επικοινωνιών, κλπ ) για 2 έτη τουλάχιστον από

την ημερομηνία παραλαβής ή για 240 ώρες λειτουργίας (όποιο επέλθει νωρίτερα).

Στο χρονικό αυτό διάστημα (ή ώρες λειτουργίας) είναι υποχρεωμένος για την

επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτών, λόγω βλάβης ή

φθοράς, που προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, από εξουσιοδοτημένο

προσωπικό και συνεργεία του

(β)

Ειδικά για την μη εμφάνιση οσμώσεως ή διάβρωσης να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον

10 ετών και για την ποιότητα κατασκευής των αεροθαλάμων (εάν υφίστανται),

τουλάχιστον 6 χρόνια

(2) Εν συνεχεία Υποστήριξη 

./.
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1/

Για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη – Follow On Support / FOS)» θα υπογράφεται

ξεχωριστή σύμβαση, εάν είναι δυνατόν, παράλληλα με την κύρια σύμβαση και μετά

από απαίτηση της Υπηρεσίας, η οποία θα τίθεται σε ισχύ, μετά τον 1ο χρόνο χρήσης

των σκαφών, για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τις παρεχόμενες εγγυήσεις

και θα καλύπτει προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων και βιβλιογραφίας,

απαιτήσεις επιπρόσθετης εκπαιδεύσης και εκτέλεση επισκευών, τόσο στην έδρα του

αγοραστή (ΓΕΣ), όσο και στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται

2/

Ο προμηθευτής να υποβάλλει μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, προσχέδιο

εν συνεχεία υποστήριξης όπως στο υπόδειγμα του Προσαρτημένου «1/1/Α» της

παρούσας, προκειμένου να αξιολογείται και να υπογράφεται ανάλογη σύμβαση, εάν

είναι δυνατόν παράλληλα με τη κύρια σύμβαση ή το αργότερο εντός του 1ου χρόνου

χρήσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη υποστήριξη των υπό προμήθεια

ειδών σε υλικά και υπηρεσίες

3/

Mε τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη», εννοείται κάθε δραστηριότητα και κάθε

διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση ενός αμυντικού συστήματος ή υλικού

σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση ή/και τη βελτίωση των αρχικών του

προδιαγραφών, μετά από την αγορά ή την απόκτησή του

4/

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίζει τη λειτουργία των υπό

προμήθεια υλικών, στο σύνολό τους, με ανταλλακτικά και υπηρεσίες για χρονικό

διάστημα τουλάχιστον 15 ετών ανεξάρτητα από την υπογραφή ανεξάρτητης

σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)

5/

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την επαναγορά ποσοτήτων ανταλλακτικών που

προτάθηκαν και διατέθηκαν για την αρχική υποστήριξη, δεν χρησιμοποιήθηκαν και

δεν απαιτούνται για την εν συνεχεία υποστήριξη.

6/

Η σύμβαση FOS θα περιλαμβάνει προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών, με τιμές

που θα αναθεωρούνται ανά έτος (1 έως 7 έτος) κατόπιν σύσκεψης ανασκόπησης

αυτής μεταξύ των συμβαλλομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. H

σύναψη σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης είναι σε κάθε περίπτωση δυνητική για

την Υπηρεσία και υποχρεωτική για τον προμηθευτή

7/ Η σύμβαση FOS θα περιλαμβάνει  κατ΄ ελάχιστο, τα παρακάτω:

α/

O επιθυμητός χρόνος της ΕΣΥ, κατ’ ελάχιστο 7 έτη. Η σύμβαση θα αναθεωρηθεί για

τα επόμενα 7 έτη και το ετήσιο κόστος θα υπολογίζεται μέσω του εγκεκριμένου τύπου

αναπροσαρμογής

β/ Έναρξη ισχύος συμβάσεως ΕΣΥ, με το πέρας του 1ου έτους χρήσης

./.
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γ/

Απαιτήσεις για προληπτική (1ο-2ο κλιμάκιο), επανορθωτική συντήρηση (3ο κλιμάκιο)

και επισκευές - ανακατασκευές (4ο - 5ο κλιμάκιο) και τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη

(Internet, τηλέφωνο, τηλεμοιοτυπία). Για κάθε κλιμάκιο απαιτείται κόστος υποδομών,

εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς επίσης  και παρεχόμενες εγγυήσεις

δ/ Ο τόπος που θα εκτελείτε η συντήρηση

1 Πεδίο (on site maintainance)

2 Ελλάδα

3 Εργοστάσιο εξωτερικού

8/

Οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι συντήρησης, επισκευών και παραμονής σκάφους εκτός

επιχειρησιακής διαθεσιμότητας, είναι δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να

συνυπολογίζονται ημέρες διακρίβωσης – μεταφοράς

9/
Το σκάφος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του εξοπλισμού του, να διαθέ-τουν

το ελάχιστο δυνατό  MTΤR

10/
Το σκάφος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του εξοπλισμού του, να διαθέτoυν

το μέγιστο δυνατό  MTBF

Παροχή προτάσεων και εργασιών (κατόπιν εγκρίσεως και χρηματοδότησης από την

Υπηρεσία) τροποποιήσεων – αναβαθμίσεων του σκάφους και του εξοπλισμού (

μηχανών, οργάνων, λοιπού εξοπλισμού, συστημάτων ή υποσυστημάτων, κλπ. )

11/ Απαιτήσεις διακρίβωσης ειδικών συσκευών και οργάνων (όπου / αν απαιτείται)

12/ Παροχή  ανταλλακτικών:

α/
Αναλυτικοί πίνακες ανά κλιμάκιο συντηρήσεως και για το συνολικό χρόνο ζωής του

κάθε υλικού. Στο κάθε  ανταλλακτικό να δίδεται και το αντίστοιχο κόστος σε €

β/

Τα κόστη των ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές λιανικής πώλησης (αν

διατίθενται τα συγκεκριμένα υλικά στην ελεύθερη αγορα) και οι χρόνοι παράδοσης

των υποσυστημάτων, συγκροτημάτων, υποσυγκροτημάτων, σύνθετων εξαρτημάτων

και απαρτίων του συστήματος, δεν θα θέτουν το σύστημα εκτός επιχειρησιακής

διαθεσιμότητας, άνω των δεκαπέντε (15) ημερών

δ/

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και την ανάλογη

βεβαίωση / πιστοποίηση συμβατότητας / διαλειτουργικότητας, του κατασκευαστι-κού

οίκου

(2) Εγγύηση Δυνατότητας  Συντήρησης και Υποστήριξης

./.

ΑΔΑ: ΨΨΑΖ6-ΛΛΣ



    I-1-39

A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

«1/Ι»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

(α)

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συντήρησης

και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς

προμήθεια υλικών, ανεξάρτητα της ΕΣΥ , για τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  χρόνια

(β) Ο προμηθευτής να εγγυάται:

1/

Την έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που ο κατασκευαστικός

οίκος, (αν αυτός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή), προβεί σε αναβαθμίσεις ή

εκσυγχρονισμό των υλικών.

2/
Τη δυνατότητα ανάπτυξης – αναβάθμισης των προσφερομένων υλικών ή

τμημάτων αυτών. 

3/ Την εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρόνου      ( security of supply ).

(γ)

Οι προμηθευτές να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία (μαζί με την τεχνική

προσφορά), για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων (καθ όλη τη

διάρκεια της επιχειρησιακής χρήσης, ήτοι 15 έτη), από τους ίδιους, στο εξω-τερικό

ή εσωτερικό της χώρας, σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει οικονομικά

ασύμφορη την ανάπτυξη σχετικής υποδομής ή / και την σύναψη ΕΣΥ:

1/ Διαδικασία επιθεώρησης και καταγραφής

2/ Διαδικασία  προώθησης

3/ Τόπος  επισκευής

4/ Χρόνος  επισκευής  (μέγιστο & ελάχιστο)

5/ Τρόπος  κοστολόγησης

6/ Επιθυμητός  τρόπος αποπληρωμής

7/ Ανάγκες εκτελέσεως προληπτικών ελέγχων και  περιοδικής συντήρησης

8/ Λοιπές προτάσεις

Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ 

       Υπογραφή /-ες

                και

         Σφραγίδα /-ες 

./.
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