
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
  
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ 
   
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
 Τηλεφ.210 6551691 
ΚΟΙΝ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

Φ.602.2/ 7 / 284255 
  Σ. 2007 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη 
Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, µε Αντικείµενο την Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση 
Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ., Χρονικής ∆ιάρκειας ∆ύο (2) Ετών και Έναντι 
Συνολικού Προϋπολογιζόµενου Κόστους Εβδοµήντα Εκατοµµυρίων Ευρώ 
(70.000.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), Απαλλασσοµένων ΦΠΑ - ΕΦΚ. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

44112  

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε 
κύρια δραστηριότητα:  Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

www.helenicnavy.gr 
email: gen_e2ii@navy.mil.gr 

fax: 210 6551691 
Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561 

Επιχειρησιακός Φορέας ΓΕΝ/∆1 (τηλ 210-6551732) 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό και στην οποία 

κατατίθενται τα δικαιολογητικά 
(όποια απαιτούνται) σε έντυπη 

µορφή 

ΑΕΠ/ΚΕΦΝ 
Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Είδος διαγωνισµού Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός 

Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή (Χαµηλότερη 

τιµή) 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού 

www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Τόπος Παράδοσης 
Σύµφωνα µε το παράρτηµα «Γ» της 

Παρούσας 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) 70.000.000,00€ 

Χρηµατοδότηση  ΚΑΕ 1511 Π/Υ ΓΕΝ/∆1 

Αντικείµενο διαγωνισµού 
Προµήθεια Καυσίµων για κίνηση Πολεµικών 

Πλοίων και Πλωτών Μέσων 

Κωδικός CPV 09134100-8  

∆ιάρκεια της Συµφωνίας Πλαίσιο  ∆ύο (2) Έτη 
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Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

   26 Ιουλίου 2017 

Ηµεροµηνία ανάρτησης όλης της 
διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη, 

πλήρης, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση) στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ  

   28 Ιουλίου 2017 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ  

28 Ιουλίου 2017 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
4 Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
11 Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

15 Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 9:00 πµ 

 Έχοντας υπόψη: 

 α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143). 

 β. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών». 

 γ. Το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των Μετόχων 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

 δ. Το Ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 28/15. 

 ε. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 
248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 στ. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες 
∆ιατάξεις». 

 ζ. Το Ν.3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

 η. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 θ. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ι. Το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

 ια. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ιβ. Το Π∆ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες» 

 ιγ. Το Π∆ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 ιδ. Το Π∆ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

 ιε. Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «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.4412/16 (Α΄ 147).».  

 ιστ. Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης». 

 ιζ. Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

 ιη. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12) 

 ιθ. ΕΠ Φ.614.01/2/273054/Σ.365/23 Ιουνίου 2017/ΓΕΝ/∆1-ΙΙΙ (Εντολή 
∆ιενέργειας Προµήθειας). 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο 
µε αντικείµενο την προµήθεια καυσίµων για κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ., 





 - 4 - 

χρονικής διάρκειας δύο (2) Ετών και έναντι προϋπολογιζόµενου κόστους 
εβδοµήντα εκατοµµυρίων ευρώ (70.000.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει 
πρώτο), απαλλασσοµένων  ΦΠΑ-ΕΦΚ. 

Η τιµή των παρεχόµενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. 
Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 2. α. Τεχνική Προδιαγραφή: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο 
Παράρτηµα «∆» παρούσης. 

  β. ∆είγµα φορέα: ∆εν υφίσταται. 

  γ. Κατάθεση δείγµατος από τον υποψήφιο προµηθευτή: ∆εν 
απαιτείται. 

  δ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.: 
26 / 07 / 2017. 

  ε. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση 
στον Ηµερήσιο Τύπο: 28 / 07 /  2017 

  στ. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 28 / 07 / 2017 

  ζ. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 04 / 09 / 2017, 07:00. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει την 
δηµιουργία και διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την 
προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της 
προσφοράς του θα είναι δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η 
συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο 
κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να 
έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και 
ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες 
(διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του διαγωνισµού. 

  η. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 11 / 09 / 2017, 11:00. 

 3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
κανονική προθεσµία τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ηµερών από την εποµένη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 4. α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

  β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): 15 / 09 / 2017. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
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ηλεκτρονικά από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από 
την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης. 

 5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 7. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις για την διετή διάρκεια της 
Συµφωνίας Πλαίσιο προϋπολογίζονται στα 70.000.000,00€ (άνευ ΦΠΑ και 
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων). Οι πιστώσεις θα 
διατεθούν από κονδύλια ΚΑΕ 1511 τακτικού προϋπολογισµού ΓΕΝ ετών 
υλοποίησης 2018-2020, αρµοδιότητας ΓΕΝ/∆1. 

 8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά που 
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι συµµετέχοντες 
θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις 
της παρούσας διακήρυξης. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να 
γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων 
τους στην Ελλάδα. 

 9. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη 
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες στην εν 
λόγω ιστοσελίδα οδηγίες. 

 10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική 
Προδιαγραφή/Περιγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
των συµµετεχόντων το διαγωνισµό. 

 11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) µήνες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16. 

 12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, αυτές παρέχονται το 
αργότερο έως έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής 
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προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 60 του 
Ν.4412/16. 

 13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί: 

  α. Σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες. Το κόστος 
∆ηµοσίευσης θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

  β. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr 

  γ. Στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία 
κοινοποίηση στα µέλη της. 

 15. Ολόκληρο το κείµενο της παρούσης διακήρυξης, θα δηµοσιευτεί: 

  α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜ∆ΗΣ 

  β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 44112. 

 16. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 
ΥΕΕ της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί µετά από 2 ηµέρες (όπου θα παρέχεται και η 
δυνατότητα της ελεύθερης, άµεσης, πλήρους και δωρεάν ηλεκτρονικής 
πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού), στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, καθώς και σε αυτή του 
Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 

 17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και 
τις προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 18. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα 
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της 
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις 
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 

 19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη 
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

 20. Η πλαισίωση της ΑΕΠ µε δύο (2) συµπληρωτικά µέλη 
εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, 
εκτελείται όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, ή µετά από αίτηµα της 
διενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 

 21. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο 
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για 
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 
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 22. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4129/13, µετά την έκδοση της 
κατακυρωτικής απόφασης και πριν από τη σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο 
διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας αυτής από το αρµόδιο Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που τυχόν 
συνάπτεται είναι άκυρη. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα 
σε ενδεικτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού 
φακέλου στο αρµόδιο Κλιµάκιο. Επίσης σε αντίστοιχο έλεγχο υπόκεινται και οι 
έκαστες εκτελεστικές συµβάσεις που θα συναφθούν, ως απόρροια της ανωτέρω 
συµφωνίας πλαίσιο και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ανωτέρω νόµο και την 
παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν.4412/16. 

 23. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(∆Ι∆Η∆Ε-IV) ως προς την νοµιµότητά του. 

 24. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν 
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από γνωµοδότηση της 
επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
                                    Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017 

                      Υποναύαρχος Ι. Παξιβανάκης ΠΝ 
                            Υπαρχηγός ΓΕΝ 

 
      Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χ. Κουλαξίζης ΠΝ 
 Χειριστής Συµβάσεων Ε2-ΙΙ 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Στοιχεία Προµηθευτέου Υλικού 
«Β» Γενικοί όροι διαγωνισµού 
«Γ» Ειδικοί όροι διαγωνισµού 
«∆» Τεχνική Προδιαγραφή - Περιγραφή 
 «Ε» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
«ΣΤ» Σχέδιο Συµφωνίας Πλαίσιο 
«Ζ» Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆1, ∆Κ∆ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
(Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
- ΚΕΦΝ 
  





 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2 - ΙΙ 
 19 Ιουλ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ Φ.602.2/7/284255/Σ.2007           

Στοιχεία Προµηθευτέου Υλικού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ Καύσιµα για κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΕΙ∆ΟΥΣ  09134100-8 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Τεχνική Προδιαγραφή ως Παράρτηµα «∆» Παρούσης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
Ως Προσθήκη «Ι» του παρόντος παραρτήµατος 
  

Φορέας Προορισµού Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα «Γ» και «∆» 
παρούσης 

Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη 70.000.000,00€ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)   

Βαρύνει Π/Υ 
 
Φορέα Π/Υ 

Λειτουργικό Προϋπολογισµό ΓΕΝ ετών 2018-2020 ΚΑΕ 
1511 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ Ως παράρτηµα «Γ» της παρούσας 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
(Κωδικός Nuts) 

Ως παράρτηµα «Γ» της παρούσας  
(Ελλάδα Γεωκωδικός NUTS GR0030) 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ      
ΕΠΙ  ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ  

6,26832% (Συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
και ΑΕΠΠ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

- 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο 
προβλεπόµενος από το Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήµατος 
(ήτοι 1%). 

Πλωτάρχης (Ο) A. Παχιαδάκης ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
Προσθήκη «Ι» : Πίνακας Προµηθευτέου Υλικού 





 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2 - ΙΙ 
 19 Ιουλ 17 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» ΣΤΟ Φ.602.2/7/284255/Σ.2007      
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 
KAYΣΙΜΑ 

 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (XΛΤ) 

 
F-76(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΡΟΩΣΕΩΣ Π. ΠΛΟΙΩΝ) 

 

 
150.000 

  

                                                                                                                                          

 

 Αντιπλοίαρχος  (Μ) Α. Βλαζάκης  ΠΝ 
                 Τµηµατάρχης ∆1-ΙΙΙ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2 - ΙΙ 

 19 Ιουλ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/7/284255/Σ.2007             

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται 

από τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως 

σώµα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

 2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η σύναψη Συµφωνίας 

Πλαίσιο δύο ετών, µε αντικείµενο την προµήθεια καυσίµων για κίνηση Π.Π και 

πλωτών Μέσων Λ.Σ, ως προσθήκη Ι παραρτήµατος «Α» της παρούσας 

διακήρυξης.  

Άρθρο 2 

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

(Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 Ν.4412/16) 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται 

να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα). 

 2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 

υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά 

τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στην ΥΑ 

Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677//21-10-2013). 

 3. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική 

µορφή ως κατωτέρω: 

  α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
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– Τεχνική Προσφορά» και 

  β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς 

υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου 

.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον 

υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά 

στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται και εποµένως δεν υπογράφονται 

ψηφιακά από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα), υποβάλλονται και σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) στην 

υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. 

 5. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 

εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 

αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 

επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα 

διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14. 

 6. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 

δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών 

σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

 7. Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 

74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 

υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός 

έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 

5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει 

κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του 
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Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 

διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή 

άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

 8. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην 

ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του 

οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», 

εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε 

απόδειξη. 

 9. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 

αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση 

ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφονται. 

 10. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 

µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 

καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς 

 11. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

  α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 

δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση είτε της συµφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύµβασης, 

πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

  β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

  γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης. 





Β - 4 

  δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 12. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 13. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 

υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

 14. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

 15. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

 16. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 17. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και µετά 

την τυχόν διευκρίνησή / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 

άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Άρθρο 3 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

(Άρθρο 93, Ν.4412/16) 

 1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του 

ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, 

ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή 

αρχείου .pdf. 

 2. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι 

(διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια 
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καθορίζονται στο άρθρο 5, Ν.4412/16): 

  α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 

προβλέπεται µε το άρθρο 79 του Ν.4412/16. 

 3. Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 

διαδικασία: 

  α. Η αναθέτουσα αρχή: 

   (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 

πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 

   (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει 

εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

   (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 

αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). 

Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

   (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο 

.pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

  β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

   (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα 

αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 

αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

   (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 

ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 

αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι 

δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

   (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη 

µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος 

εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να 

εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία 
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εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 

περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλοµετρητή. 

   (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν 

το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

   (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml όσο 

και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. 

  γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε 

µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 

(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). 

 4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 

 5. Εν λόγω ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16, αφορά ιδίως: 

  α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

  β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.).  

Άρθρο 4 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

(Άρθρο 94, Ν.4412/16) 

 1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
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παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 2. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται: 

  α. Από την παράγραφο 15 του παραρτήµατος «Γ» (Ειδικοί Όροι) 

της παρούσας,  και 

  β. Από την παράγράφο 2 της προσθήκης Ι του παραρτήµατος «∆» 

(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

 3. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ 

Α΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 

διατάξεις. 

 4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, εφόσον 

αυτό απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του 

ΕΣΗ∆ΗΣ, θα απορρίπτονται. 

 5. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 

οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς 

(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16) 

 1. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 

από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα 

µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος και στις 

παραγράφους 3-5 του παραρτήµατος «Γ» (Ειδικοί Όροι) της παρούσας 
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διακήρυξης. Οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα 

είναι οι τιµές µε τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 

 2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική 

Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος (και συνυποβάλλοντας το επιπλέον δικαιολογητικό 

παραγράφου 3-5 του παραρτήµατος «Γ» της παρούσας) . Στη συνέχεια, το 

σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 3. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 

 4. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 

αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

µικρότερο του πέντε. 

 5. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 6. Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της συµφωνίας πλαίσιο και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι 

την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της πρoσφoράς είναι 

δεσµευτικές για τov προµηθευτή. 

 7. Το συνολικό κόστος της προµήθειας (άνευ ΦΠΑ) δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος (άνευ ΦΠΑ) της παρούσας 
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διακήρυξης. 

Άρθρο 6 

Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών 

(Άρθρο 21, Ν.4412/16) 

 1. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 

όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 

της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της 

εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 

υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την 

ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

 3. 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. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν 

δεσµεύεται για την τήρησή της. 

 4. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 

µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία 

της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 

45) και του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34). 
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Άρθρο 7 

Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών 

(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16) 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / 

διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 

79 και 102 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 8 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

(Άρθρο 100, Ν.4412/16) 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 

σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο 

πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

 2. Πρώτα, γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

(φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιηµένο 

στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 

  α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη 

διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. 
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  β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 

των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

αποσφραγίζει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει 

ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

  γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την 

νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των 

τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό 

αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το 

στάδιο του διαγωνισµού. 

  ε. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την 

Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται 

ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, 

αποστέλλεται µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής στους συµµετέχοντες για 

ενηµέρωση. 

  στ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικές προσφορές), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται η 

ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε 

µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 

µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 

ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών. 

  ζ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 
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ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από 

το σύστηµα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς 

που υποβλήθηκαν σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία 

αποσφράγισης, µονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 

προσφορών. 

  η. Ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, κατά την 

οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης, οι 

παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης και καλείται ο 

µειοδότης / «προσωρινός ανάδοχος» να προβεί στην κατάθεση των 

δικαιολογητικών µειοδότη. 

  θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση της συµφωνίας πλαίσιο, εντός προθεσµίας που θα του 

γνωστοποιηθεί και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών, ούτε 

µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του 

Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

  ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε 

χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από 

σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες προβούν 

σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών ενωρίτερα από τη χρονική 

προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν εγγράφως 

µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 

ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της 

προθεσµίας. 

  ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

  ιβ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του 
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ανωτέρω φακέλου, το αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση για 

την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε πρακτικό 

γνωµοδοτεί / προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

  ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 

δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 

συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση απόφασης. 

 4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 

τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

  α. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής 

προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί 

κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την πορεία της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16. 

  γ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω 

ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, για την έκδοση απόφασης 

αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 

πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία αποστολής 

της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει 

πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο 

υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων / προσφυγών / 

αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων. 

Άρθρο 9 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

(Άρθρα 80 και 103, Ν.4412/16) 

 1. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάδειξη 

του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
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 2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να 

υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά 

τη σύνταξη και συµπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / 

συµπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ. 

 3. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 

80 του Ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, 

όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για τον παρόντα 

διαγωνισµό. 

 4. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 

περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του 

Ν.4412/16 και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί 

στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήµατος. 

 

 5.  Επιπροσθέτως, και λαµβανοµένου υπόψη ότι το προϋπολογιζόµενο 

κόστος παρόντος διαγωνισµού είναι άνω του 1.000.000,00€, καθώς και της 

παραγράφου 10 του άρθρου 375 του ν.4412/16, εφόσον ο εν λόγω 

προσφέροντας είναι Ανώνυµη Εταιρεία, που συµµετέχει στην διαγωνιστική 

διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε 

µορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για 

µέρος αυτής, απαιτείται να προσκοµίσει µαζί µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα εξής: 

   (α) Εάν είναι ελληνική, τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών 

Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις 

συναφώς καθοριζόµενες προϋποθέσεις. 

 

(β) Εάν είναι αλλοδαπή και ανεξαρτήτως συµµετοχής τους 

ή µη σε ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του του ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις 

συναφώς καθοριζόµενες προϋποθέσεις.   
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 6. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο/α ή πιστοποιητικό/ά ή όπου το/α έγγραφο/α ή το πιστοποιητικό/ά αυτό/ά 

δεν καλύπτει/ουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος 

διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

παρέχουν (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού. 

 7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 

φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 

τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

µέσο). 

 9. Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε 

αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 

παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 

αυτούς. 

 10. 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). Ενηµερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 

µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική. 
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 11. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 103 του Ν.4412/16. 

  

Άρθρο 10 

Απόρριψη Προσφορών 

(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16) 

 1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως µη 

κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 26. 

Άρθρο 11 

Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές 

(Άρθρο 104, Ν.4412/16) 

 1. Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 

2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16. 

  

Άρθρο 12 

Κατακύρωση – Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο  

(Άρθρο 105, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 

υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 

συµφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την επικοινωνία του 

ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήµανση 

του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τεκµαίρεται 
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η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου εγγράφου και αυτή από 

την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 

 2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

  α. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 

στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

  β. ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται 

(διαγωνισµούς µε π/υ κόστος άνω των 500.000€), και 

  γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
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Άρθρο 13 

Κατάρτιση Συµφωνίας Πλαισίου 

(Άρθρο 39, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

συµφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

 2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο 

τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 

διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της συµφωνίας 

πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

 3. Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της 

από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για 

ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους 

συµβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας 

πλαίσιο, µπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συµφωνίας πλαίσιο. 

 4. Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο 

οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Άρθρο 14 

∆ιαδικασία Ανάθεσης και Υπογραφής Εκτελεστικών Συµβάσεων (µόνο στην 

περίπτωση υπογραφής συµφωνίας πλαισίου) 

 1. Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν 

εκτελεστικές συµβάσεις για κάθε παραγγελία ειδών που θα πραγµατοποιηθεί. 

 2. Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό 

Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), µε µέριµνα 

της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία 

των ειδών. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους µειοδότη/ές που έχουν 

υπογράψει την συµφωνία πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για την 

υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην 

απόφαση ανάθεσης. 
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 3. Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 15 

Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις και τους ειδικούς όρους που 

περιγράφονται στα Παραρτήµατα «Γ» και «∆» της παρούσας διακήρυξης και τα 

όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

 2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΓΕΝ/∆1. 

 3. Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει 

απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, µε κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα 

(ΓΕΝ/∆1) και την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

 4. ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και 

διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωµής 

(∆ΤΠΝ,) για την εξόφληση του αναδόχου. 

 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 16 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1 Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών, θα γίνει από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής του, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την 

παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες 

διατάξεις. 

 2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 

υλοποιείται µε συνεργασία του προµηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση 

των υλικών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για 

την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο των υπό 

προµήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά. 
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 3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την 

παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει 

µαζί µε την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί. 

Άρθρο 17 

Εγγυητικές Επιστολές 

(Άρθρο 72, Ν.4412/16) 

 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€). 

 2. Εγγύηση Συµµετοχής για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό για την σύναψη 

συµφωνίας πλαισίου δεν απαιτείται. 

 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας – πλαισίου: 

  α. Για την εκτέλεση των όρων της συµφωνίας - πλαισίου, o πάροχος 

των καυσίµων είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική 

επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 0,5%, επί της συνολικής αξίας 

(άνευ ΦΠΑ) της συµφωνίας-πλαίσιο. 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος 

από το συνολικό συµβατικό χρόνο της συµφωνίας πλαίσιο. 

  γ. Η εγγύηση αποδεσµεύεται κατ’ έτος (µετά από ανάλογο αίτηµα του 

αναδόχου), ισόποσα και αναλογικά, επιστρεφόµενη στον πάροχο υπηρεσιών µετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση 

των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 

των συµβαλλοµένων. 

 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, δύναται να ζητηθεί 

από τον ανάδοχο να καταθέσει υποχρεωτικά έως την υπογραφή της σύµβασης 

εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. 

  β. Σε περίπτωση που ζητηθεί ανωτέρω εγγυητική επιστολή, ο χρόνος 

ισχύος  θα είναι τουλάχιστον δύο µηνών  µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό 

χρόνο της εκτελεστικής σύµβασης. 

  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των 
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συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων. 

 5. Εγγυητική προκαταβολής: 

  α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 1δ) και 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

  β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε 

βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 

καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

  γ. Εφόσον ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής η αντισυµβαλλόµενη 

εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία την προβλεπόµενη από το 

νόµο εγγυητική επιστολή για την λήψη προκαταβολής εντός δέκα πέντε ηµερών 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Μετά την παρέλευση της 

ανωτέρω ηµεροµηνίας και στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί η εγγυητική 

επιστολή για την λήψη της προκαταβολής ο χρόνος παράδοσης µετρά από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 18 

Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή του 

Αναδόχου 

(Άρθρο 200, Ν.4412/16) 

 1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 

του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό 

λογαριασµό της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών 

Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα 

Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού), εντός τριάντα (30) ηµερών από 

την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 

συµβατικού αντικειµένου και του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 

 2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών  στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε 

έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

  α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
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παραλαβή των υλικών. 

  β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης 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. Η χορήγηση 

της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ) του 

άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 

2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των 

προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 

παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας 

ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

 4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους ανωτέρω 

τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 

συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

 5. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 

πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 

 6. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι 

κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 

αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/16. 

  β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

  γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την 

ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

  δ. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει 
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την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

  ε. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

  στ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 

διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και 

την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

 7. Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 

πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

 8. Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Άρθρο 19 

Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16)) 

 1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 

κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 

Ν.4412/16. 

 2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 

οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, 

που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 20 

Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής 

 1. Οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις αναστολής υποβάλλονται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 345-374 του Ν.4412/16 (όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το Π∆ 39/2017. 

 

Άρθρο 21 

Παρακολούθηση Σύµβασης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από την Υπηρεσία του 
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ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς προµήθεια είδη ή από επιτροπή που ορίζεται από 

αυτή. 

 2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 22 

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

(Άρθρο 129, Ν.4412/16 

 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και για θέµατα που δεν 

ρυθµίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής 

εφαρµόζονται: 

  α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

  β. Οι όροι της Σύµβασης. 

  γ. Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Άρθρο 23 

Υπεργολαβία 

(Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16) 

 1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το 

τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

 2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρµοδιότητες των υπεργολάβων δεν 

αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε 

κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 

άρθρο 131. 

Άρθρο 26 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16) 

 1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 

σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
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έκδοση. 

 2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε 

εξαίρεση ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 

 4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν1497/1984 (Α΄188). 

Άρθρο 27 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16) 

 1. Οι αναθέτουσες αρχές 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. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 

έχουν άµεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, µέσω 

του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό του συστήµατος (Α/Α 

Συστήµατος). 

 3. Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό 

Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την 

επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 28 

Λοιποί Όροι 

 1. Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές 

συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το 

Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, ο 

Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

 2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 

διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 

αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

 5. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για 

δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

 6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει 

κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

 7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε 

τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

 8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 

Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
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 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 

αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Προσθήκη «1»   Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

     Ιουλ 17 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/7/ www/Σww.      

 

 

Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών 

 

 

α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (αναλυτικά ως άρθρο 3 του παρόντος 

παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 

προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 

Ν.4412/16. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

 

 

β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Τα καθοριζόµενα από την 

παράγραφο 15 του 

παραρτήµατος «Γ» (Ειδικοί Όροι) 

και της παραγράφου 2 της 

προσθήκης Ι του παραρτήµατος 

«∆» (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

της παρούσας. 

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του 

παρόντος παραρτήµατος.  
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γ. Οικονοµική προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της 

αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας 

απαιτείται η υποβολή των 

κατωτέρω στοιχείων υπό τη 

µορφή ∆ήλωσης (σε 

επιπρόσθετο αρχείο υπό τη 

µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της 

προσφοράς 

β. Χρόνο Παράδοσης Ειδών  

γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής 

(βλ. άρθρο 17-18 παρόντος 

παραρτήµατος)  

δ. Αναλυτική Προσφορά ως 

παρ. 3-5 του παραρτήµατος 

«Γ» της παρούσας διακήρυξης 

(ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

   

δ. ∆ικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η  

    Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

(i) Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 





Β - 30 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν  υπάρχει 

τελεσίδικη απόφαση εις βάρος 

του ίδιου του οικονοµικού φορέα 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

Συµφώνως της υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Εγκυκλίου 9941//07-04-

15/ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.∆ΝΣ

Η ∆ΙΟΙΚ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι 

δυνατή η έκδοση αντιγράφων 

ποινικού µητρώου ηλεκτρονικά 

(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) 

από τις Υπηρεσίες τήρησης των 

σχετικών δελτίων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 

που το απόσπασµα ποινικού 

µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό 

τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.   

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν 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. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

του οικείου επαγγελµατικού 

µητρώου, από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη της 

απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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εν λόγω δικαιολογητικών,  από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

φορέα, για κάποιο αδίκηµα από 

τα αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής η 

διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν 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 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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διατάξεις νόµου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

της αρµόδιας αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει η κάλυψη 

της απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο ή 

ισοδύναµη επαγγελµατική 

οργάνωση. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω 

χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή 

στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτους - 

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες 

αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 80 

του Ν.4412/16), όπου κρίνεται 

αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν 
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εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που απαιτούνται 

για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις απαιτήσεις του 

παρόντος διαγωνισµού. Οι 

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιµες µέσω του 

επιγραµµικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e – Certis). 

(iii) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία 

και για τις Α.Ε τα διακαιολογητικά παραγρ. 5 άρθρου 9 της παρούσας) και ειδικότερα 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για 

ηµεδαπά 

Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για 

αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

      

2 Λοιπά κατά περίπτωση 

(αναφορικά µε ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

δικαιολογητικά, ως αναγράφονται 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) 

και δ(ii). 
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ανωτέρω. 

3 Εφόσον ο εν λόγω 

προσφέροντας είναι Ανώνυµη 

Εταιρεία, που συµµετέχει στην 

διαγωνιστική διαδικασία 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 

ένωση προσώπων ή σε 

οποιαδήποτε µορφής οντότητα, 

είτε για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε 

για µέρος αυτής, απαιτείται να 

προσκοµίσει µαζί µε τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα εξής: 

       (α) Εάν είναι ελληνική, 

τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από το Π∆ 82/96 

(ΦΕΚ Α’ 66) «Ονοµαστικοποίηση 

των µετοχών Ελληνικών 

Ανωνύµων Εταιρειών», όπως 

αυτό τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του 

ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις 

συναφώς καθοριζόµενες 

προϋποθέσεις. 

 

       (β) Εάν είναι αλλοδαπή 

και ανεξαρτήτως συµµετοχής 

τους ή µη σε ελληνική, τα 

δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 8 του του ν.3310/05 

και του άρθρου 8 του ν.3414/05 

(ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις συναφώς 

καθοριζόµενες προϋποθέσεις.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΙ (για 

ηµεδαπά 

Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για 

αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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Παρατηρήσεις:  

 

 (1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα 

δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην 

επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή.     

 

 (2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 

µορφή, πρέπει να είναι: 

 

          (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

δηµόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

1 του Ν.4250/14. 

 

         (ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες 

υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14. 

          

  (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

πρωτίστως από δικηγόρο. 

 

     (3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου 

δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήµατος. 

 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

 Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2- ΙΙ 
  19 Ιουλ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ Φ.602.2/7/284255/Σ.2007        

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τα προς προµήθεια καύσιµα, θα καλύψουν ανάγκες των  Π. Πλοίων, 

Σκαφών Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
2. Τα καύσιµα πρέπει να προέρχονται από κλάσµατα αργού πετρελαίου. Η 

ηµεροµηνία παραγωγής δεν θα υπερβαίνει το τρίµηνο και η ηµεροµηνία 

επανελέγχου να µην είναι µικρότερη της διετίας από την ηµεροµηνία παράδοσης 

του καυσίµου.    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

3. Η τιµή για του καυσίµου σε ευρώ ανά χιλιόλιτρο (€/ΧΛΤ), βάσει της οποίας 

θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός,  καθορίζεται όπως αυτή διαµορφώνεται από τον 

µέσο όρο των τιµών τεσσάρων (4) ηµερών, προ της ηµέρας παραλαβής του 

καυσίµου και σύµφωνα µε τον τύπο: 

 

 

(HCIF/MED/ULSD + PREMIUM) X (EURO/$) X 1,005 X D σε EURO / XLT,  

όπου:    

 HCIF     : Ο µέσος Όρος της ανώτερης τιµής (προϊόν παραδοτέο σε λιµένα της 

Μεσογείου) όπως δηµοσιεύεται στο δελτίο Platt’s (www.platts.com), για τις 4 

προηγούµενες ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης του καυσίµου. Η τιµή 

δίνεται σε ∆ΟΛΑΡΙΑ / ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΝΟ ($/ΜΤ). 

PREMIUM : Προσαύξηση του υποψήφιου προµηθευτή σε ∆ΟΛΑΡΙΑ/ΜΕΤΡΙΚΟ 

ΤΟΝΟ ($/ΜΤ). 

{ [Platt’s HCIF/MED/ULSD] + PREMIUM } X (EYRO/$) X 1,005 X D 
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EURO/$ : Ο µέσος όρος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ΕΥΡΩ προς το 
∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (€/$), όπως δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα 
(www.ecb.int.) των τεσσάρων προηγούµενων ηµερών από την ηµεροµηνία 
παράδοσης του καυσίµου.  
1,005   :   Σταθερός συντελεστής προσαύξησης έναντι της ισοτιµίας της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να αντανακλάται το ακριβές κόστος 
αγοράς ξένου συναλλάγµατος.  
D   : Η πυκνότητα Αναφοράς Καυσίµου, εκφρασµένη σε ΜΕΤΡΙΚΟ 
ΤΟΝΟ/ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΟ (ΜΤ/ΧΛΤ). 
 
 Εποµένως η αναδειχθείσα τιµή θα προκύψει από την ελαχιστοποίηση του 

β προσθετικού παράγοντα στον ανωτέρω τύπο, καθ’ όσον οι λοιποί παράγοντες 

του τύπου είναι ΣΤΑΘΕΡΟΙ (δηλ. η διαπραγµάτευση θα διενεργηθεί επί του 

παράγοντα PREMIUM).  

 

 Στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ (στο πεδίο της οικονοµικής 

προσφοράς) θα συνυποβληθεί αναλυτικά η προσφερόµενη τιµή, ως 

ανωτέρω τύπος, και ιδιαίτερα του παράγοντα PREMIUM, βάση της οποίας 

θα αναδειχθεί ο µειοδότης 

 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, για την υλοποίηση της προµήθειας καυσίµων Ε.∆ 

η οικονοµική προσφορά, αναφορικά µε το PREMIUM και την πυκνότητα του 

καυσίµου, προσδιορίζεται ως εξής : 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

PREMIUM D 
PLAT’S H(CIF/FOB) 

MED 
PREMIUM €/$ 

Σταθερός 

παράγοντας 
D 

Ενδεικτική τιµή 

σε Χιλιόλιτρα/ 

Λίτρα 

Πετρέλαιο 

DIESEL 

(ΝΑΤΟ F-76) 

     1,005   

 

Παρατήρηση  Νο 1: Οι τιµές ανωτέρω τύπου αφορούν παράδοση καυσίµου στις 

εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας  χωρίς κόστος για την αναθέτουσα Αρχή. 

 

Παρατήρηση  Νο 2: Για την περίπτωση που για επιχειρησιακούς λόγους η 

υπηρεσία αποφασίσει η παράδοση των καυσίµων εκτελεστεί µε ∆/Ξ του 

προµηθευτή σε εγκαταστάσεις ΠΝ παραγράφου 10γ, να γίνει ειδική  ξεχωριστή 
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αναφορά στο PREMIUM (εφόσον απαιτηθεί θα καθορισθεί κατά τη σύναψη της 

εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης). 

   

5.   Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών που θα καταχωρηθούν/υποβληθούν  

στο Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ θα γίνεται στο αποτέλεσµα που θα προκύπτει από την εφαρµογή 

του ανώτερου τύπου προσδιορισµού τιµής καυσίµου λαµβάνοντας υπ’ όψιν  :  

           α.  Τα PREMIUM  και την πυκνότητα καυσίµου από την οικονοµική 

προσφορά κάθε υποψηφίου προµηθευτή. 

           β.   Τα Platt’s HCIF/FOB MED και EYRO/$ από τα συνηµµένα στην 

οικονοµική προσφορά κάθε υποψηφίου προµηθευτή.  

           γ.    Την παράδοση του στις εγκαταστάσεις ΝΣ/∆Κ χωρίς κόστος για την 

αναθέτουσα Αρχή.  

           δ.     Τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο καθώς και 

τις υποβληθείσες διευκρινήσεις.  

Στο προσφερόµενο τίµηµα περιλαµβάνεται το σύνολο  των επιβαρύνσεων 

(λιµενικά έξοδα, ασφάλιστρα, νόµιµες κρατήσεις, κτλ) εκτός του κόστους της 

τελωνειακής οφειλής (σύνολο των δασµών, των φόρων και των λοιπών 

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου).  

∆ιευκρινίζεται, ότι η τιµή που θα συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά 

θα είναι η τιµή µε την οποία θα αξιολογηθεί βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης ο 

υποψήφιος ανάδοχος και θα εγγραφεί στη συµφωνία πλαίσιο.  

 

6.     Οι τιµές προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον υποψήφιο προµηθευτή µέχρι 

και την οριστική παραλαβή των καυσίµων της τελευταίας εκτελεστικής σύµβασης 

και ειδικότερα τα στοιχεία του τύπου της Παραγράφου  3 του παρόντος που δεν 

είναι µεταβλητά από εξωγενής παράγοντες. 

 

7.      Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητούν από τους υποψήφιους 

προµηθευτές στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων 

τιµών, ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της 

προµήθειας, οι δε υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 

στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο των παραπάνω φορέων. 
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ   ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 
8. Τρόπος προσδιορισµού των καυσίµων ως συνηµµένες Τεχνικές 

Προδιαγραφές (παράρτηµα «∆» της παρούσας διακήρυξης). 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

9. Εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της εκάστοτε Εκτελεστικής 

Σύµβασης.    

 

ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
10. Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης για το  πετρέλαιο Diesel µε κωδικό 

αριθµό ΝΑΤΟ F-76, όπως θα υποδεικνύεται κάθε φορά από την υπηρεσία (κατά 

τη σύναψη των επιµέρους οικονοµικών συµβάσεων) : 

 α.  Στις εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης Καυσίµων (∆Κ) στην περιοχή 

Αµφιάλης – Σκαραµαγκάς Αττικής. 

 β.   Σε δεξαµενόπλοιο του ΠΝ στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου. 

 γ.   Με δεξαµενόπλοια (∆/Ξ) του προµηθευτή καυσίµων απευθείας στις 

εγκαταστάσεις της  

        (1)  ∆ιεύθυνσης Καυσίµων (∆Κ) στην περιοχή Ναυστάθµου Κρήτης 

                  (2)Υπηρεσίας Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ) 

        (3) ΠΝΒ ΣΚΥΡΟΥ 

        (4)  ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ 

        (5)  ΠΣΑ ΣΙΓΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

                  (6) ΠΝΒ ΚΥΡΙΑΜΑ∆ΙΟΥ 

 δ.   Σε εγκαταστάσεις, στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου καυσίµων µε 

την µέθοδο ΙΝ ΤΑΝΚ.  

 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 

 

11.    Η απαιτούµενη, συνολική για την προµήθεια πίστωση θα ανέλθει στο ποσό 

των 70.000.000,00€ απαλλασσόµενου ΦΠΑ και Φόρων και 
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συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων θα διατεθεί από πιστώσεις ΚΑΕ 1511 Π/Υ, 

αρµοδιότητος ΓΕΝ/∆1-ΙΙΙ. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
12.  Η εξόφληση – πληρωµή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε: 
 
  α. Έκδοση Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος (ΤΧΕ) (εφόσον ο 
δικαιούχος είναι ηµεδαπή εταιρεία). 
 

      β. Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (ΧΕΠ) (εφόσον ο 
δικαιούχος είναι αλλοδαπή εταιρεία). 
 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
13.    Η προµήθεια των καυσίµων δεν αποτελεί ειδικό πρόγραµµα προµήθειας και 
υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις (ως παράρτηµα «Α» της παρούσας).  

 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

 
14. Ο  έλεγχος  της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής  θα γίνεται µέσω της 

επιτροπής παραλαβής που θα ορίζεται µε µέριµνα ΓΕΝ/∆Κ∆, παρουσία του 

προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου του των καυσίµων σε κάθε τµηµατική 

παράδοσή τους. 

  
∆ικαιολογητικά Προσφοράς 

 
15. Στον υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα συνυποβληθούν από τους 
οικονοµικούς φορείς τα εξής: 
   
           α. Πιστοποιητικό κατά ΙSO 9001/2000 ή το ισχύον πρότυπο της σειράς 
AQAP. 

 
β. ∆ήλωση για τη δυνατότητα υλοποιήσεως των καθοριζοµένων / 

περιεχοµένων στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης. 
   
γ. ∆ήλωση δυνατότητας διατήρησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ αποθέµατος 

5.000.ΚLT  F-76  για λογαριασµό του Π.Ν. µε δυνατότητα παράδοσης µετά από 

24ωρη προειδοποίηση οσάκις αιτηθεί. 
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δ. ∆ήλωση προέλευσης (χώρα, εργοστάσιο) ως και τα στοιχεία 

αναγνώρισης των προσθέτων που ενισχύουν τα προσφερόµενα καύσιµα µε 

επισύναψη σ’ αυτές σχετικών προσυµφώνων ή δηλώσεων µε τα εργοστάσια 

παραγωγής των προσθέτων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε εκδοθείσες οδηγίες 

 
∆ΙΑΦΟΡΑ 

 

 
16.      Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος: 

           α.    Για την ποιοτική διασφάλιση και την προσκόµιση των σχετικών 

επισήµων εγγράφων ότι τα  υπό προµήθεια καύσιµα θα πληρούν τις απαιτήσεις 

των Φυσικών - Χηµικών και Μηχανικών Ιδιοτήτων / χαρακτηριστικών συνηµµένης 

τεχνικής προδιαγραφής . 

β. Τη δυνατότητα υλοποιήσεως των καθοριζοµένων / περιεχοµένων 

στη σύµβαση. 

γ. Τη δυνατότητα παράδοσης 5.000 ΧΛΤ προϊόντος (F-76) µετά  

24ωρη προειδοποίηση.      

 

17. Σε περίπτωση Ελλήνων ή αλλοδαπών προµηθευτών-παραγωγών ή 

χρησιµοποίησης από ξένο προµηθευτή Έλληνα αντιπροσώπου στην Ελλάδα, στα 

δικαιολογητικά πληρωµής συµπεριλαµβάνονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

           α. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµοδίου 

υποκαταστήµατος ΙΚΑ, όταν το ποσό πληρωµής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες 

εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (2.934,70). 

 β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας Εφορίας. 
    
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
18. Επίσης για λόγους διασφάλισης ποιότητας, τα παραλαµβανόµενα καύσιµα 

θα πρέπει: 

 

 α. Να είναι προσφάτου παραγωγής και να θεωρούνται αποδεκτά µόνο 

εφόσον έχουν παραχθεί εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

 

  β. Να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους στις δεξαµενές από τα 

παρακάτω έγγραφα (αρµοδίως υπογεγραµµένα): 
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    (1) Τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

               (2) ∆ελτίο χηµικής ανάλυσης / πιστοποιητικό, όπου θα 

αναφέρεται η ηµεροµηνία λήξεως, ή επανελέγχου του προϊόντος, εφόσον 

προβλέπεται .            

             (3) SAFETY DATA SHEET (∆ελτίο οδηγιών ασφαλούς χρήσης 

του υλικού). 

 

19. Πέραν του δικαιώµατος που έχει η υπηρεσία, για επιβεβαίωση της 

ποιότητας του παραδοθέντος προϊόντος σύµφωνα µε απαιτήσεις – προδιαγραφές, 

θα υφίσταται η υποχρέωση των προµηθευτών για τη διενέργεια επανελέγχου, 

προκειµένου να καθορίζονται νέα χρονικά  όρια χρήσης – λήξεως ορίου ζωής, 

στην περίπτωση που οι προµηθευθείσες ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί στους 

αντίστοιχους αρχικούς χρόνους.  

 

            ∆ΙΑΙΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

20.     Εν λόγω προµήθεια δεν είναι διαιρετή,  διότι στο σύνολό της καλύπτει 
συγκεκριµένο είδος καυσίµου (F-76).  
 

 

      
  

 
            Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ  
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
     Τεχνικές προδιαγραφές πετρελαίου προώσεως Π.Π ως Προσθήκη «Ι» παρόντος 
παραρτήµατος. 
 
 
 
 
 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 
Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«Ι» Τεχνική Προδιαγραφή Πετρελαίου Προώσεως Πολεµικών Πλοίων 
 
 





 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2 - ΙΙ 
 19 Ιουλ 17 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «∆» ΣΤΟ Φ.602.2/7/284255/Σ.2007     
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  

 

  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α/Α 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛΙ∆Α  
 

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 

2 1.α Σκοπός 4 

3 1.β Προβλεπόµενη χρήση 4 

4 1.γ Κωδικοποίηση 4 

5 1.δ Σχετικά έγγραφα 4 

6 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  5 

7 2.α Γενικά 5 

8 2.β Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά  6 

9 3 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 7 

10 4 ∆ΙΑΦΟΡΑ 8 

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» Υπόδειγµα φύλλου συµµόρφωσης 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ NAYTIKOY 
      ∆/ΝΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ∆΄ 
                                                                 ∆1-ΙΙΙ 
                                                                 ΠΓΕΝ-ΝΑ-001 ΕΚ∆ΟΣΗ 6η  
      Αθήνα,   ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   
α. Σκοπός 

 
Η προδιαγραφή αυτή έχει σκοπό να καθορίσει τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά 

και τις λοιπές απαιτήσεις, για την προµήθεια πετρελαίου προώσεως Π. Πλοίων. 
 

β. Προβλεπόµενη Χρήση 
 

Το πετρέλαιο, που αναφέρεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή, προορίζεται 
να χρησιµοποιηθεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, των διαφόρων 
ναυτικού τύπου µηχανών. 
 
 γ. Κωδικοποίηση 
  

Το πετρέλαιο που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή φέρει τον κωδικό 
αριθµό NATO F-76.  

 
    δ. Σχετικά Έγγραφα 
 
    Για τη σύνταξη αυτής της προδιαγραφής, λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: 
 
       (1) Η προδιαγραφή  MIL-DTL-16884L. 
 
       (2) DEF STAN 91-4 Issue 8.  
 
       (3) Η STANAG 1135. 
 
       (4) H STANAG 1385. 
 
       (5) Το ΦΕΚ 484/Β/27-4-2001 (υπ’ αριθµ. 507/2000 απόφαση Α.Χ.Σ. 
«Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου 
Ναυτιλίας»). 
 
       (6) Το ΦΕΚ 1736/Β/30-8-2007 (υπ’ αριθµ. 284/2006 απόφαση Α.Χ.Σ. 
«Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε 
θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 
2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά µε την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε 
θείο»). 
 





      (7) Το ΦΕΚ 150/A/10-7-2007 (Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)») 
 
       (8) Το πρότυπο ISO 8217:2010 (Petroleum products – Fuels (class F) – 
Specifications of marine fuels). 
 
       (9) Η Προδιαγραφή ΠΓΕΝ-ΝΑ-001/Έκδοση 4η/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. 
       
       (10) Η Τεχνική Προδιαγραφή Πετρελαίου Προώσεως Π. Πλοίων Έκδοση 
5η/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. 
 
       (11) H µέθοδος ελέγχου ASTM D-4057 περί δειγµατοληψίας και οι µέθοδοι 
ελέγχου των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών. 
 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
         α. Γενικά 
 
             (1) Το πετρέλαιο πρόωσης Π. Πλοίων, θα φέρεται στην κατανάλωση, µε το 
φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών η ιχνηθέτη. 
   
             (2) Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας του πετρελαίου πρόωσης 
Π. Πλοίων επιτρέπεται η χρήση κατάλληλων πρόσθετων, χωρίς επιβλαβείς 
επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, προκειµένου να αποφεύγεται 
η µείωση της απόδοσης των κινητήρων Ναυτικού Τύπου, να αυξάνεται η διάρκεια 
ζωής τους και να ελέγχονται οι εκποµπές καυσαερίων.   Η προσθήκη θα γίνεται µε 
ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 
τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Κάθε υποψήφιος προµηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναγράφονται λεπτοµερή στοιχεία των προσθέτων/βελτιωτικών  που χρησιµοποιεί 
(αναφέρονται τα είδη, οι τύποι και οι αναλογίες/ποσότητες αυτών). 
 
             (3) Οι υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλυτικό 
Φύλλο Συµµόρφωσης (ΦΣ), παράγραφο προς παράγραφο µε την παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή, συµφώνως Παραρτήµατος «Α». 
 
             (4) Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 
αποδοχής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του από αρµόδια επιτροπή της 
στρατιωτικής υπηρεσίας. 
 
      β. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά  
 
           Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του προσφεροµένου πετρελαίου θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Πινάκων (1) και (2).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





           (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 

PHYSICAL REQUIREMENTS 
ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Characteristic 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

 

Requirement 
ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ASTM Test Method 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ASTM 
Appearance, at 25º C or ambient 
whichever is higher 
Εµφάνιση, στους 25º C ή σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 
Οποιαδήποτε είναι υψηλότερη 

Clear, bright, and free 
of visible particulates 
Καθαρό, διαυγές και 
ελεύθερο από ορατά 

σωµατίδια 

D4176 
1/ 

Demulsification, at 25º C 
Minutes (max) 
Απογαλακτωµατοποίηση, στους 25º C 
Λεπτά (µεγ.) 

10 D1401 
2/ 

Density, at 15º C, kg/m³ (max) 
Πυκνότητα, στους 15º C, kg/m³ (µεγ.) 

876 D1298(R), D4052, D287 

Distillation: 
Απόσταξη 
     10% Point, ºC 
     Θερµ/σία ανάκτησης 10%, ºC 
     50% Point, ºC 
     Θερµ/σία ανάκτησης 50%, ºC 
     90% Point, ºC (max) 
     Θερµ/σία ανάκτησης 90%, ºC (µεγ.) 
     End Point, ºC (max) 
     Τελικό Σηµείο, ºC (µεγ.) 
     Residue + Loss, % vol. (max)  
     Υπόλειµµα και Απώλειες, % vol. (µεγ.)  
 

 
 

Record 
Αναφέρεται  
Record 

Αναφέρεται 
 

357 
 

388 
 

3,0 

 
 
 

D86 
3/ 

Cloud Point, ºC (max) 
Σηµείο Θόλωσης, ºC (µεγ.) 

-1 D2500 (R), D5771, D5772, 
D5773

4/ 
 ,D6371

5/  
,IP309

6/ 

D4539
7/
 

Color (max) 
Χρώµα(µεγ.)  

3 D1500(R), D6045
 

Flash Point, ºC (min) 
Σηµείο Ανάφλεξης, ºC (ελαχ.) 
 

60 D93(R)
8/
, D6450

8/
 

Particulate Contamination mg/liter (max)  
Αιωρούµενα Σωµατίδια mg/liter (µεγ.) 

10 D6217(R), D5452
9/
 

Pour Point, ºC (max) 
Σηµείο Ροής, ºC (µεγ.) 

* ως υποσηµείωση D97(R), D5949, D5950, 
D5985 

10/
 

Viscosity, at 40 ºC mm
2 
/second 

Ιξώδες, στους 40 ºC mm
2 
/second 

1,7 - 4,3 D445 

 
* Υποσηµείωση: To Σηµείο Ροής, ºC (µεγ.) (Pour Point, ºC (max)), όπως προκύπτει 
από την τιµή για το Σηµείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου: -12 ºC (max) (CFPP: -12 ºC 
(max))   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





           (2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 

CHEMICAL REQUIREMENTS 
ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Characteristic 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

 

Requirement 
ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ASTM Test 
Method 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ASTM 

Acid Number, mg KOH/g (max) 
Oλική Οξύτητα, mg KOH/g (µεγ.) 

0,30 D974(R)
11/ 
 D664 

Ash, wt % (max) 
Τέφρα, κ.β. % (µεγ.) 

0,005 D482 

Carbon Residue on 10 % bottoms, wt % (max) 
Ανθρακούχο Υπόλειµµα επί 10 % υπολείµµατος 
αποστάξεως, κ.β. % (µεγ.) 

0,20 
0,14 

D524(R)
12/
 

D189, D4530
12/
 

Corrosion, at 100ºC (max) 
∆ιάβρωση, στους 100ºC (µεγ.) 

No.1 D130 

Hydrogen Content, wt % (min) 
Περιεκτικότητα σε υδρογόνο, κ.β.% (ελαχ.) 

12,5 D7171 (R), D4808, 
D5291  

Ignition Quality 
Ποιότητα Ανάφλεξης: 
        Cetane Number, (min) 
        Αριθµός Κετανίου, (ελαχ.) 
        Cetane Index, (min) 
        ∆είκτης Κετανίου (ελαχ.) 

 
 
45 
 
45 

 
 
D613(R) 

13/
  

 
D976 

13/ 

Storage Stability, total insolubles,  
mg / 100 ml (max) 
Σταθερότητα κατά την αποθήκευση, σύνολο 
αδιάλυτων, mg / 100 ml (µεγ.) 

3,0 
1,5 

D5304(R)
14/
 

D2274
15/ 

Sulfur Content, wt % (max)  
Περιεκτικότητα σε θείο, κ.β. % (µεγ.) 

0,05 - 0,1 D4294(R)
17/
, D129, 

D1266,  
D1552, D2622, 
D3120, D5453(R)

18/
, 

D6920, D7039 

Trace Metals, ppm (max): 
Ίχνη Μετάλλων, ppm (µεγ.): 
Calcium (Ασβέστιο) 
Lead (Μόλυβδος) 
Sodium plus Potassium (Νάτριο και Κάλιο) 
Vanadium (Βανάδιο) 

 
 

1,0 
0,5 
1,0 
0,5 

 
 
D7111(R), D3605 

Additive Names and Dosages 
Όνοµα Προσθέτου και ∆οσολογία 

Record 
Αναφέρεται 

 

 
Σηµειώσεις: 
α) Οι τιµές στα Pour Point, Cetane Number, Cetane Index και Sulfur Content έχουν 
τροποποιηθεί από τα αναγραφόµενα στον πίνακα της προδιαγραφής MIL-DTL-
16884L. 
β) Παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις όπως στην προδιαγραφή MIL-DTL-16884L. 
        
          Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει, πίνακα των φυσικοχηµικών 
χαρακτηριστικών του προσφερόµενου πετρελαίου. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
3. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Όλοι οι όροι της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής είναι απαράβατοι και η 
οποιαδήποτε µε συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
 
 

 4.  ∆ΙΑΦΟΡΑ 
 
     Η  προδιαγραφή αυτή καταργεί, κάθε άλλη προδιαγραφή του ΠΝ, η οποία 
αναφέρεται στο ίδιο αντικείµενο. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 
 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π/ 
∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ  
ΕΝΤΥΠΑ –ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ-

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΤΛ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(α) (β) (γ) 

2.α.   

2.β.   

3   

Παράρτηµα «Α»   

 Αθήνα..................................... 
                         -Ο- 

                          Προµηθευτής 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
α. Στη στήλη (β) δηλώνεται αντίστοιχα απέναντι από κάθε παράγραφο ότι ‘’ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π.’’ ή ‘’∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π.’’.  
β. Στη στήλη (γ) γίνεται αναφορά σε ενισχυτικά στοιχεία των αναγραφόµενων στη στήλη (β), δηλ 
τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του τα οποία  το καθιστούν καλύτερο ποιοτικά από το 

προσδιοριζόµενο στην προδιαγραφή.   
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Ιουλ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΟ Φ.602.2/7/284255/Σ.2007       

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 99999999999. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    99999999999.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 999999.. ποσού 9999999.99. ευρώ
3
. 

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 
ευρώ999999999999999999999999999..

4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................9999999999999.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................9999999999999.. 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) 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 

σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

6
 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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 ....9.    ηµέρες

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης

8
) 

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 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8
  O χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 

πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  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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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 99999999999. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    99999999999.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 999999.. ποσού 9999999.99. ευρώ
3
. 

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 
ευρώ999999999999999999999999999..

4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................9999999999999.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................9999999999999.. 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 καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... συµφωνίας 

πλαίσιο “(τίτλος συµφωνίας πλαίσιο)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
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........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6
 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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 ....9.    ηµέρες

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης

8
) 

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 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 
Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

 

                                                           
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8
   O χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 

πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
   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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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Ιουλ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/7/284255/Σ.2007           

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ υπ’ αριθ.  .. /17 
 

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση Πολεµικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ. 
  

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 
 
 
 

 ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Στην Αθήνα σήµερα την  88888, ηµέρα 8888. του έτους 2017 οι 

υπογράφοντες: 
 
- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου 

ΓΕΝ (ΑΦΜ 090153025)           ., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την 
ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 
88888888888888, κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα 
αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

 
-  και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία 888888., που 

εκπροσωπείται νόµιµα από 8888888888..,  κάτοικο 888888, οδού 
888888., Τ.Κ. 88888 και µε αριθµό ταυτότητας 88888, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από 88888. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος. 

 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Αντικείµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο 
 

2.1 Οι υπηρεσίες που αναλαµβάνει να παρέξει η εταιρεία, στα πλαίσια της 
ανατιθέµενης σε αυτήν µε τις επικείµενες εκτελεστικές συµβάσεις, είναι η προµήθεια 
καυσίµων για την κίνηση Πολεµικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ, σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της ∆ιακήρυξης 8./17/ΓΕΝ/Ε2 και 
την απόφαση κατακύρωσης, ως παράρτηµα «Α» της παρούσας.  
 
2.2     Ειδικότερα αναλαµβάνει την προµήθεια του κάτωθι καυσίµου: 
 

Επωνυµία Κωδικός Περιγραφή  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
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Αναδόχου Αριθµός 
Είδους 

Κατά CPV 

  

Είδους Κατά 
CPV 

  

ΜΜ  
(ΕΥΡΩ)  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. 
 

09134100-8 Πετρέλαιο 
ντίζελ (NATO 

F-76) 

ΧΛΤΡ 70.000.000 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3:Συµβατικό Τίµηµα 
 
3.1 Συνολικό Τίµηµα: Η συνολική οροφή της παρούσας ανέρχεται σε 
88888ευρώ (8888..€). 
 
3.2 Το συνολικό τίµηµα: 
3.2.1  Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου. 
3.2.2. ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 
3.2.3. Απαλλάσσεται Φ.Π.Α. - ΕΦΚ  
3.2.4. Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 1% κατά ν.4172/13. 
3.3.  Στο συνολικό κόστος συµπεριλαµβάνονται τυχόν πρόσθετοι φόροι. 
3.4  Το κόστος παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι εξάντλησης 
της προϋπολογισθείσας οροφής. 
3.5     Η µέγιστη τιµή των καυσίµων ανά χιλιόµετρο (€/ΧΛΤ) καθορίζεται για κάθε τύπο 
καυσίµου σύµφωνα µε τον κατωτέρο τύπο:  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Πετρέλαιο Ντίζελ (NATO F-76) (HCIF ULSD + PREMIUM) X (EURO/$) X 

1,005 X D 
3.6     Για την απόδοση των ανωτέρω όρων ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στη 
διακήρυξη του διαγωνισµού που προηγήθηκε της προµήθειας. 
3.7     Ειδικά για το PREMIUM και την πυκνότητα καυσίµου ανά τύπο καυσίµου 
ισχύουν τα εξής: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PREMIUM ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Πετρέλαιο Ντίζελ (NATO F-

76) 
8888.. 8888.. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4:Κρατήσεις-Φόροι 
 
4.1 Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω νόµιµες 

κρατήσεις: 
 
  

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
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α ΜΤΝ 4 
β ΕΛΟΑΝ 2 
γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 

κρατήσεων 2,4% 
0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06 
ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0018 
στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,00036 
ζ ΑΕΠΠ 0,06 
η Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ 0,0018 
θ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 

ΣΥΝΟΛΟ 6,26832% 

 
4.2. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σε ποσοστό 1% 
κατά ν.4172/13.  
 
4.3. Παρακράτηση ΕΑΑ∆ΗΣΥ & ΑΕΠΠ: Τµηµατικά, µε την πληρωµή εκάστοτε 
τιµολογίου µε µέριµνα του φορέα χρηµατοδότησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5:Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

5.1 Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα «∆» 
της ∆ιακήρυξης 8../17/ΓΕΝ/Ε2. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6: Αρµόδιοι Φορείς 
 
6.1 Αρµόδιοι Φορείς για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι: 
  

α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/∆1 
β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 
γ. Φορέας Χρηµατοδότησης (Πιστώσεων): ΓΕΝ/∆1 
δ. Φορέας Πληρωµής: ΓΕΝ/∆1 
ε. Φορέας Παρακολούθησης: ΓΕΝ/∆1 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Τόπος Εκτέλεσης 
 
7.1 Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του Παραρτήµατος «Γ» της ∆ιακήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8: Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 
 

8.1 Ο επιχειρησιακός φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης προµήθειας, της αποδοχής του κόστους 
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αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης  µε την παράλληλη γνωστοποίηση 
των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).  
 
8.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων ανωτέρω 
παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – 
εντολή στον Ανάδοχο για τη σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων.       
      
8.3 Το κόστος των συνολικά προµηθευτέων καυσίµων του παρόχου σε καµία 
περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολική συµβατική οροφή.  
 
8.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα από τα τεύχη της διακήρυξης 
88../17/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9: Πιστώσεις 
 
9.1         Οι απαιτούµενες πιστώσεις θα διατεθούν: 
9.1.1  Από Π/Υ ΓΕΝ ΚΑΕ 1511 
9.1.2  Εις βάρος Π/Υ ετών 2018-2020. 
9.1.3  Αρµοδιότητας: Φορέα Χρηµατοδότησης. 
9.1.4  Με τη διαδικασία: 88888 
9.1.5  Με µέριµνα: ΓΕΝ/∆1. 

 
 

ΑΡΘΡΟ   10: Πληρωµές 
 

10.1  Η πληρωµή των εκάστοτε παρεχόµενων προµηθειών, θα εξοφλούνται 
σε ευρώ, βάσει των παρακάτω δικαιολογητικών: 
10.1.1.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,  αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν. 4412/16 µε επιτροπή που θα καθοριστεί 
µε µέριµνα ΓΕΝ, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου του. 
10.1.2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
10.1.3. Πρωτότυπο τιµολόγιο του προµηθευτή. 
10.1.4. Πρωτότυπα δελτία αποστολής µε πλήρη περιγραφή των ειδών 
10.1.5. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικεία εφορίας. 
10.1.6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµόδιου υποκαταστήµατος 
ΙΚΑ. 
10.1.7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη 
διακήρυξη ή στο σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
 
10.2   Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται από 
την αρµόδια Υπηρεσία, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 
από τον Ανάδοχο των ανωτέρω δικαιολογητικών.  
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10.3          Το (τµηµατικό) τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα 
(30) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ 
εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται µε 
µέριµνα και ευθύνη της εταιρείας. 
 
10.4          Παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος: Βεβαιώνεται µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον φορέα πληρωµής. 
 
10.5          Με µέριµνα της εταιρείας θα καθορισθούν τα ακόλουθα: 
10.5.1.          Πλήρη Επωνυµία Εταιρείας. 
10.5.2.          Στοιχεία ∆ικαιούχου (εφόσον απαιτείται). 
10.5.3.          ∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας 
10.5.4.          ΑΦΜ Εταιρείας. 
10.5.5.          Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού: 
10.5.6.          Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος. 
10.5.7.          ∆ιεύθυνση Τραπεζικού Ιδρύµατος. 
10.5.8.          IBAN 
10.5.9.         SWIFT 
 

 
ΑΡΘΡΟ  11: ∆ικαιολογητικά ∆απάνης 

 
11.1  Ενταλµατοποίηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
11.1.1  Αντίγραφο της Κατακυρωτικής Απόφασης 
11.1.2  Αντίγραφο της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ ΓΕΝ και εταιρείας 
«8888..» και της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης. 
11.1.3   Λοιπά δικαιολογητικά ανωτέρω άρθρου 10.1.1 - 10.1.4. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  12: Ενέργειες για την Πληρωµή 
 
12.1  Μετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα πληρωµής, µε µέριµνα 
και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:  
12.1.1  Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 
12.1.2  Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ   13: Χρόνος/Τρόπος Παράδοσης/Παραλαβής Υλικών - Κυρώσεις 
 
13.1 Τα υπό προµήθεια καύσιµα των εκάστοτε εκτελεστικών συµβάσεων θα 
παραδίδονται εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύµβασης και σύµφωνα τα καθοριζόµενα παραρτήµατος «Γ» (Ειδικοί Όροι) της 
διακήρυξης. 
 
13.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις 
προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16. 
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13.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 207 του ν.4412/16.  
 
13.4 Η παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση 
καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήµατα της 
διακήρυξης διαγωνισµού 88/17/ΓΕΝ/Ε2. 
 
 

ΑΡΘΡΟ   14: Ανωτέρα Βία 
 

14.1 Η εταιρεία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον 
Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 
14.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά στοιχεία 
της εν λόγω επίκλησης προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη 
περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω 
αιτήµατος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ   15: Εγγυήσεις 
 

15.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο Προµηθευτής 
κατέθεσε στον εργοδότη, την υπ αριθµ.                                       εγγυητική επιστολή                   
χρονικής ισχύος τριάντα (30) µηνών, αξίας ίσης µε ποσοστό 0,5% συµβατικού 
τιµήµατος, ήτοι 88. χιλιάδων (888,00€) ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική θα 
επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο 
τµήµα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε µετά την οριστική εκπνοή του 
συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας και του χρονικού διαστήµατος των δύο 
(2) µηνών µετά την λήξη της συµβάσεως. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσµευση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει µετά την εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεων εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού. 
 
15.2      Με την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύµβασης, η Υπηρεσία δύναται να 
απαιτεί κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
ποσοστού 5% επί της συµβατικής τιµής και ισχύος     . πέραν του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ   16: Ειδικοί Όροι 
 

16.1 Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα «Γ» 
της ∆ιακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ   17: Λήξη της Συµφωνίας Πλαίσιο 
 
17.1 Χρόνος λήξης της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο θα συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία ανάλωσης του συνολικού συµβατικού τιµήµατος που καθορίζεται ως 
οροφή ή την παρέλευση των δύο  (2) ετών από την υπογραφή της (όποιο από τα δύο 
επέλθει πρώτο). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ   18: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 
 

18.1 Η Συµφωνία που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα 
Νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους.  
 
18.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ   19: Στοιχεία Φορέων 
 

19.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2, τηλ. 210 - 6551691, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
∆ιεύθυνση Ε2, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα. 
 
19.2 Επιχειρησιακός Φορέας:ΓΕΝ/∆1, τηλ 210 – 6551732, Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, ∆ιεύθυνση Α4, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ   20: Τροποποίηση Συµφωνίας Πλαίσιο 
 

20.1    Η Συµφωνία πλαίσιο µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ   21: Λοιποί Όροι 
 
21.1        Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από το ν.4412/16 
και από τα τεύχη της διακήρυξης. 
 
21.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθενείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16.    
 
    

                                
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                  Για τον Εργολάβο                                          
  

8888888888888888                    8888888888888888 
∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

 

 
 

                                         Για την ακρίβεια 
Πλωτάρχης  (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  Ζ-1 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Ιουλ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤΟ Φ.602.2/  7 /284255/Σ.2007      

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ   � /17 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ   ΣΤΗΝ    

« ���������������������������»    

 

 

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση Πολεµικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ. 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ’ ανώτατο όριο): ���� ΕΥΡΩ (€) 

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στην Αθήνα σήµερα την  :::::, ηµέρα ::::. του έτους 2017 οι 

υπογράφοντες: 
 
- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου 

ΓΕΝ (ΑΦΜ 090153025) ����������., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την 
ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 
::::::::::::::, κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα 
αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

 
-  και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία ::::::., που 

εκπροσωπείται νόµιµα από ::::::::::..,  κάτοικο ::::::, οδού 
::::::., Τ.Κ. ::::: και µε αριθµό ταυτότητας :::::, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από :::::. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος. 

 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Σύµβασης – Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης    

 

 

1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προµήθεια ::. :::. καυσίµων για την κίνηση 
Πολεµικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ. 

2.  Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’αριθµ. ::Συµφωνίας Πλαίσιο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συµβατικό Τίµηµα 

 

 

2.1   Το συνολικό τίµηµα της Προµήθειας ::::::., ανέρχεται σε::. 

2.2.  Οι υπόλοιποι όροι του άρθρου 3 της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο 

αναφορικά µε το συµβατικό τίµηµα εξακολουθούν να ισχύουν.  

2.3 Κατατέθηκε (εφόσον καθορισθεί στην Απόφαση Ανάθεσης) στην Υπηρεσία 

Εγγύηση 5% επί του κόστους εκτελεστικής συµφωνίας(::) και ισχύος ::::: 

µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Λοιποί Όροι  

 

 

3. Οι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο :::.. συνεχίζουν να ισχύουν 

αναλογικά και για την παρούσα σύµβαση αναφορικά µε : 

 α. Κρατήσεις-Φόρους 

 β. Αρµόδιους Φορείς 

 γ. Τόπο Εκτέλεσης 
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 δ. Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 

 ε. Πιστώσεις - Πληρωµές 

 στ. ∆ικαιολογητικά ∆απάνης  

 ζ. Ενέργειες για την Πληρωµή 

 η. Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης 

 θ. Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις 

 ι. Ανωτέρα Βία 

 ια. Ειδικούς Όρους 

 ιβ. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 

 ιγ. Τροποποίηση Σύµβασης 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Θέση της Παρούσας Σύµβασης σε Ισχύ 

 

4. Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 

από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Τελικοί Όροι 

 

5.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

5.2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

5.3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν ανακύψουν 

αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά o ν. 4412/16, 

η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά 

του προµηθευτή, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα. 
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5.4. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 

συµβαλλοµένους σε  δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η 

αναθέτουσα Αρχή και  ένα (1) ο Ανάδοχος  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

                                

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                  Για τον Εργολάβο                                          

  

::::::::::::::::                    :::::::::::::::: 

∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

 

 

                                           Για την ακρίβεια 

Πλωτάρχης (Ο) Α. ΠαχιαδάκηςΠ.Ν. 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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