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                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  ΠΡΟΣ:                                                        ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
                                                                     NΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
                                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
                   Πίνακας Αποδεκτών                  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- 
                                                                     ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
                                                                     Τηλ: 2821082341 
  ΚΟΙΝ:                                                         Φ. 604/ 5 /70722 
                                                                     Σ. 123 
                                                                     Σούδα, 12 Μαρ 21 
                                                                     Συνημμένα: Όπως στο κείμενο 
 

  ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες 
Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα 
από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Σύμφωνα με την Χαμηλότερη 
Προσφερόμενη Τιμή, για την Προμήθεια Ενός(1) Οχήματος Κλειστού 
Τύπου(VΑΝ), Εκτιμώμενης Αξίας Eίκοσι Τριών Χιλιάδων Ευρώ (23.000,00 €), 
απαλλασσομένου Φ.Π.Α. (CPV: 34100000-8) 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Μ Ε   Α Ρ Ι Θ Μ Ο  3/20 

 
Έχοντας υπόψη: 
α.  Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για τη δέσμευση 
των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν 3871/2010 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α194 και 209) που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν 
2362/1995 (Α247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 
και 23 του Ν 3871/2010.          
 Β.  Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 160/A/2014). 
 Γ.  Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ». 
          Δ. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-04) «Περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών». 
 Ε.  Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» , (ΦΕΚ 247Α΄/95) 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-9-10). 
         στ.  Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ 251Α΄/70). 
 Ζ.  Το Ν. 2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη Διαδικασία 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών» 
 η.  Το Ν. 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή 
έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των 
τριών κλάδων των ΕΔ» 
 θ.     Της απόφασης ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300//3-12-
07)’’Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά 
όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ 
Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07- 08(ΦΕΚ Β’ 1753)’’  
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          ι. Το Ν.3861/10(ΦΕΚ 112/Α/10) «περί ενίσχυσης της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, 
Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) 
και άλλες Διατάξεις». 
          ια. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας», πλην παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων 
133 και 134. 
          ιβ. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09-03-13) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», πλην της 
περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3, της παραγράφου Δ’ του άρθρου 
πρώτου. 
          ιγ. Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων 
συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)   
          ιδ. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(Φ.Ε.Κ. /Α/194Α) 
          ιε. Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/204) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις», πλην της παρ. 3 του άρθρου 2. 
        ιστ.      Το Ν.3850/2010  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και 
την Ασφάλεια των Εργαζομένων». 
          ιζ.       Το ΤΑS  091421Ζ FEB 21/ΓΕΝ 
               

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

      1. Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης προσφερθείσας τιμής, για 
την προμήθεια ενός(1) οχήματος κλειστού τύπου(VAN), εκτιμώμενης αξίας 
είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €), απαλλασσομένου Φ.Π.Α. 

 
    2. Ο επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8η 

Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στην Διεύθυνση 
Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης(ΔΝΟ/ΝΚ), που εδρεύει στο 
Βλητέ Σούδας. 
 
    3. Η δαπάνη που θα υλοποιηθεί, συναρτήσει των απαιτήσεων του 
Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν σχετικής έγκρισης ΓΕΝ, θα χρηματοδοτηθεί 
από τις εκάστοτε πιστώσεις του οικείου έτους από Α.Λ.Ε. 2330102001-
2330104001 αρμοδιότητας ΓΕΝ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα δεν θα 
υπερβεί το ποσό των 23.000,00€, απαλλασσομένου Φ.Π.Α.  
 
    4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 

α.  Φυσικά πρόσωπα  
β.  Νομικά πρόσωπα 
γ.  Ενώσεις / Κοινοπραξίες / Συνεταιρισμοί 

που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Στις περιπτώσεις δε, υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
    5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στην  
Γραμματεία της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων Ναυστάθμου Κρήτης, είτε 
μέσω ταχυδρομείου ή απευθείας μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
τους, μέχρι την προηγούμενη ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του 
συνοπτικού διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 7η Απριλίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές 
και ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία 
από την αρμόδια επιτροπή. 
 
    6. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή 
ταχυδρομικά τις προσφορές τους στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

Πολεμικό Ναυτικό 
Ναύσταθμος Κρήτης (ΝΚ) 

Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) 
                           Βλητές-Σούδα-Χανιά-Κρήτη-Τ.Κ. 73200 
                                   Τηλ: 2821082233 , 2821082341 
                                     Email: nk_dno@navy.mil.gr 
 
    7.  Οι «Γενικοί» και «Ειδικοί» όροι του παρόντος συνοπτικού 
διαγωνισμού, αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και καθορίζουν τις 
επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις και είναι δεσμευτικοί για όλους τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο διαγωνισμό. 
 
    8. Για περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται 
να απευθύνονται στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων, στο τηλέφωνο 28210-
82233, 28210-82341 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως 
14:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nk_dno@navy.mil.gr. 
 

        Αρχιπλοίαρχος Ι.Σαρρηγιάννης ΠΝ 
                              
Ακριβές αντίγραφο                                               Διοικητής ΝΚ 
 
Σημαιοφόρος(Ε) Π.Νάνου ΠΝ 
Γραμματεία ΝΚ/ΔΝΟ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»       Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού(ΠΠΥ) 
«Β»     Γενικοί & Ειδικοί Όροι  
«Γ»       Τεχνικές Προδιαγραφές   
«Δ»    Φύλλα Συμμόρφωσης 
«Ε»       Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
«ΣΤ»     Υπόδειγμα Εγγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
«Ζ»    Τ.Ε.Υ.Δ. (ΦΕΚ 3698//16-11-16, τ. Β´) 

mailto:nk_dno@navy.mil.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά, Τηλ: 
2821052329, epimel@chania-cci.gr   
 
2. 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  
-ΓΕΝ/∆ΚΓ  
-ΓΕΝ/Γ2  
-ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ  
-∆∆ΜΝ  
-ΝΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο έγγραφο                  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Φ. 604/ 5 /70722/Σ. 123/12 Μαρ 21             NAYΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ                                        

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠY) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M/M ΠΟΣOTHTA 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

1 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ(VAN)  

Σύμφωνα με την Τεχνική 
προδιαγραφή 

 
ΕΑ 

1 23.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 23.000,00 

Παρατήρησεις:  

1. Θα δηλωθεί ο τύπος και το μοντέλο οχήματος. Τo προσφερόμενo είδoς θα 

φέρει σήμανση CE. Θα υποβληθεί εν ισχύ ISO του προμηθευτή(εάν υφίσται) 

και του κατασκευαστικού οίκου. 

2. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα(60) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

3. Τόπος παράδοσης: Εγκαταστάσεις Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων 

Ναυστάθμου Κρήτης – Σούδα – Χανιά. 

4. Τo είδoς θα είναι καινούριo και αμεταχείριστo εργοστασιακής κατασκευής 

έως δώδεκα(12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.  

5. Θα παρασχεθεί εγγύηση για την τεχνική υποστήριξη του οχήματος με τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά, τουλάχιστον για δέκα τουλάχιστον (10) έτη. Θα 

παρασχεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 5 έως 8 έτη. 

6. Το πρώτο service θα εκτελεστεί αδαπανώς. Θα πρέπει να υφίσταται η 

δυνατότητα εκτέλεσης συντήρησης (service) και επισκευής του εν λόγω 

οχήματος σε κατάλληλο συνεργείο στην περιοχή Χανίων (Απαιτείται δήλωση 

διεύθυνσης του συνεργείου).  

7.  Στις τιμές θα περιλαμβάνονται κρατήσεις, τέλη ταξινόμησης, έξοδα 

μεταφοράς και δοκιμών και δεν συμπεριλαμβάνεται/ απαλλάσσεται ΦΠΑ. 

8. Η ισχύς της προσφοράς θα είναι έξι(6) μήνες από την επομένη διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

9.  CPV: 34100000-8 (αυτοκίνητα οχήματα)                 

                                                    Για την ακρίβεια  

                                   Πλωτάρχης(Ο) Β.Παπαδοπεράκης Π.Ν. 

      Τμηματάρχης Προϋπολογισμού –  
     Εφοδιασμού -  Απογραφών ΝΚ/ΔΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στο έγγραφο                 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Φ. 604/ 5 /70722/Σ. 123/12 Μαρ 21            ΝAYΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ                                        

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
     

   
«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 

     1. Η προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα υποβληθεί σε έναν κυρίως 
ενσφράγιστο Κύριο Φάκελο Προσφοράς(ΦΠ),  μέσα στον οποίο θα υπάρχουν 
τρεις, επίσης ενσφράγιστοι υπο-φάκελοι:   
          α. Υπο-φάκελος Α’ Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον οποίο θα 
εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 του 
παρόντος. 
          β.  Υπο-φάκελος Β’ Τεχνικής Προσφοράς στον οποίο θα εμπεριέχονται 
τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 
          γ. Υπό-φάκελος Γ’ Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το 
Παράρτημα «Ε» του παρόντος. Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές θα 
πρέπει να είναι σταθερές και δεν θα αναπροσαρμόζονται. 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Τα 
έγγραφα της προσφοράς πρέπει να έχουν μονογραφή σε κάθε σελίδα και να 
είναι υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος καθώς 
και να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης.   
Ο κυρίως Φάκελος Προσφοράς (ΦΠ) καθώς και οι Υπο-φάκελοι Α΄, Β΄, Γ΄ θα 
αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος και θα φέρουν την ένδειξη:  
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 

(…..Είδος Φακέλου….) 
 «Προμήθεια οχήματος κλειστού τύπου(VAN)» 

Αναθέτουσα Αρχή: ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ  
Ημερομηνία Διαγωνισμού: 8 Απριλίου 2021, ώρα 10:00 

«Να μην αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία 
 ή το πρωτόκολλο» 

 
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού έγκαιρα.  
      
    2.   Με την υποβολή της προσφοράς του κάθε υποψήφιος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παραιτείται από κάθε 
δικαίωμα προσβολής αυτών καθώς και από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα της αναβολής ή μετάθεσης ή 
ματαίωσης του διαγωνισμού όποτε κρίνει απαραίτητο για κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών. Όλοι οι περιεχόμενοι στην Διακήρυξη όροι και 
απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους 
καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε 
αξιολόγηση. 
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    3.  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
    4.  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
    5.   Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/16). 
Διευκρινίζεται ότι, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -
εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται απαραίτητα από μετάφραση στην 
ελληνική. 
 
     6. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων ή έτερα πρόσωπα 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένα από αυτούς, δύνανται να παρίστανται κατά την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο / αξιολόγηση των προσφορών, που θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών του ΝΚ/ΔΝΟ, με 
την επιπρόσθετη επισήμανση ότι θα πρέπει να διαθέτουν / προσκομίσουν και 
την σφραγίδα της Εταιρείας που εκπροσωπούν καθώς και παραστατικό 
εκπροσώπησης. Για την έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αδειών εισόδου, 
είναι αναγκαία η υποβολή στοιχείων(ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου 
ταυτότητας, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος), τουλάχιστον δύο ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 
Ο κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:                                   
 
          1.    Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), ως 
Παράρτημα «Ζ» της παρούσας, αρμοδίως υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, έως και δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Εκτενείς οδηγίες συμπλήρωσης του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίθενται στις 
κατευθυντήριες οδηγίες υπ' αριθμόν 15//25-11-16 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 
και 23//13-12-18 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) που έχουν εκδοθεί από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 
 
             2.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι: 

 
           α.  Ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των «Γενικών» και 
«Ειδικών» όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε γνώση των 
διατάξεων που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς.  
 
           β. Ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση της 
διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 και δεν θα 
χρησιμοποιήσει ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους του, μόνιμους στην 
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εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για 
τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

 
    1.    O κλειστός φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
 
             α. Συμπληρωμένο Φύλλο Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το  
Παράρτημα «Δ» της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι είναι 
απαιτούμενο να αναγραφούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τoυ 
προσφερόμενου οχηματος ώστε να είναι απόλυτα κατανοητή και διακριτή η 
σύγκριση μεταξύ τους. 
  
            β.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι: 
 
  (1) Η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου 
προϊόντος, η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και  ο τόπος εγκατάστασής της. Επίσης να αναγραφεί 
η εμπορική ονομασία των ειδών και το μοντέλο/τύπος.  
  (2) Ότι «κατά την παράδοση τα υλικά  θα συνοδεύονται  από 
τα ακόλουθα: 
                   (α)    Πρωτότυπο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή (Certificate of Conformity), με το οποίο θα πιστοποιείται η 
συμμόρφωση των παραδιδόμενων υλικών με τα στοιχεία αναγνώρισης των 
υλικών που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέων Υλικών (ΠΠΥ).          
 
   (β)    Πρωτότυπο πιστοποιητικό προέλευσης (Certificate 
of Origin), του κατασκευαστή ή υπογεγραμμένο από αρμόδια Αρχή (π.χ. 
Εμπορικό Επιμελητήριο) της χώρας κατασκευαστή ή αντίστοιχη Αρχή (π.χ. 
Εμπορικό Επιμελητήριο, Τελωνείο) της χώρας εξαγωγής του υλικού, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η χώρα προέλευσης του υλικού. Στο εν λόγω 
πιστοποιητικό θα πρέπει να αναγράφονται/πιστοποιούνται κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
                        1/ Η ένδειξη CERTIFICATE OF ORIGIN.  
                        2/  Η χώρα κατασκευής του υλικού.   
                       3/  Ο εκδότης του πιστοποιητικού. 
                        4/  Η περιγραφή του υλικού.       
                        5/  O κατασκευαστής του υλικού 
 
                      (γ)  Συνοδευτικά Έγγραφα (Packing List). 
 
    (3) Ότι θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για χρόνο 
τουλάχιστον ίσο με πέντε(5) έως οκτώ(8) έτη καθώς και εκτέλεση του  
πρώτης περιοδικής συντήρησης(σέρβις) χωρίς επιβάρυνση της υπηρεσίας. 
 
                       (4)    Ότι το όχημα θα είναι καινούργιο (brand new), τελευταίας 
εργοστασιακής παραγωγής (factory new), όχι μεγαλύτερης των δώδεκα(12) 
μηνών από την ημερομηνία παράδοσής του. 
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                          (5)   Αντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού κατά το πρότυπο 
ISO 9001/2015 ή μεταγενέστερο του: 
                  (1)  δηλούμενου κατασκευαστή του οχήματος, 
                  (2)  συμμετέχοντα στον διαγωνισμό(εάν υφίσταται). 
 
           γ.  Επιθυμητό είναι να κατατεθούν εάν υφίστανται, εμπορικά 
φυλλάδια(prospectus) των προσφερομένων ειδών .          
 
                 

                                           ΑΡΘΡΟ 4 
Διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών 

  
      1.    Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την αποσφράγιση των 
προσφορών και τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής/Τεχνικών Οικονομικών Προσφορών, συστήνεται Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού (Επιτροπή).     
      
      2.    Η Επιτροπή θα συγκληθεί την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 
10:00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων 
Ναυστάθμου Κρήτης. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, θα γίνουν 
σε μία δημόσια συνεδρίαση. Σε περίπτωση που απαιτηθούν περεταίρω 
διευκρινήσεις από τους συμμετέχοντες, η διαδικασία είναι δυνατόν να 
παραταθεί χρονικά.    
      
     3.   Κατά την δημόσια συνεδρίαση,  η Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί 

την προσφορά του κάθε προσφέροντα σύμφωνα με την σειρά παραλαβής της 

από το Πρωτόκολλο και την μονογράφει (τόσο τον κύριο φάκελο, όσο και 

τους τρεις βασικούς υπο-φακέλους). Οι φάκελοι των οικονομικών  

προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 

το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. Η Επιτροπή αποσφραγίζει 

στην συνέχεια δημόσια και κατά σειρά τον Υπο-φάκελο Α’ δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τον Υπο-φάκελο Β’ τεχνικής προσφοράς και καταγράφει τα 

έγγραφα που βρίσκονται μέσα σ' αυτούς. Εκπρόσωποι των προσφερόντων, 

εφόσον επιθυμούν να παρίστανται κατά την αποσφράγιση, οφείλουν να 

υποβάλλουν στην Επιτροπή αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης. Στη 

συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει εάν οι προσφέροντες πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό και προβαίνει στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όπως ορίζεται κατωτέρω. Στους τυχόν 

αποκλεισθέντες από τον Διαγωνισμό επιστρέφονται οι Υπο - φάκελοι 

Οικονομικής Προσφοράς τους χωρίς να ανοιχθούν. Ακολούθως, η Επιτροπή 

αποσφραγίζει τον Υπο-φάκελο Γ’ οικονομικής προσφοράς των 

προσφερόντων που πληρούν τα κριτήρια και ελέγχει το τυπικά παραδεκτό 

της Οικονομικής Προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποια προσφορά κριθεί 

από την Επιτροπή υπερβολικά χαμηλή, ο προσφέρων θα κληθεί να 

αιτιολογήσει επαρκώς την προσφορά του, διαφορετικά αυτή θα απορρίπτεται. 

Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το εκτιμώμενο κόστος εκάστου είδους, 

θα απορρίπτεται. Η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό συνοπτικού 
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διαγωνισμού, και γνωμοδοτεί για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού προς τον 

έχοντα την οικονομική εξουσία. Το αποτέλεσμα επικυρώνεται με την έκδοση 

μίας(1) απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, του αποφαινομένου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Επί της εν λόγω απόφασης, οι λοιποί 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα ασκήσεως ένστασης 

εντός του προβλέπόμενου χρονικού διαστήματος, αφού προσκομίσουν στην 

αναθέτουσα αρχή παράβολο ύψους 1% επί της τιμής των προσφερομένων 

ειδών, σύμφωνα με Αρ. 127, Ν.4412/16.                                                             

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 5 
Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης                                      

 
     1. Η Αναθέτουσα Αρχή(ΝΚ/ΔΝΟ) θα ειδοποιήσει εγγράφως τον 
προσφέροντα οικονομικό φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
ενσφράγιστο φάκελο με τα όλα τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που 
πιστοποιούν τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού αυτού, 
από τη διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 73 
του σχετικού (γ) Νόμου. 
 
     2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά/πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα: 
 
 α.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του 
προσωρινού αναδόχου. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), θα πρέπει να προσκομίζεται 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις, θα πρέπει να προσκομίζονται τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 
κατά την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα 
πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής, μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
  
          β.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου, 
καθώς και των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
αυτών ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η έκδοση του/των ποινικού/-ών 
μητρώου/-ων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και τρεις (3) 
μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής του/-ων. 
 

      γ.   Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του 
προσωρινού αναδόχου, των οποίων η ισχύς, να καλύπτει το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς του στον παρόντα διαγωνισμό, με την επιπρόσθετη 
επισήμανση ότι, θα πρέπει επιπλέον, να εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ και 
κατά τον χρόνο της υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Λόγω του 
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σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα 
οποία να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 
 
        δ.  Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου επαγγελµατικού 
µητρώου/επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης 
για εγγραφή στο οικείο εµπορικό µητρώο/Επιμελητήριο.   
 
           ε. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.) από το οποίο 
να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του προσωρινού αναδόχου, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον 
παρόντα διαγωνισμό. Για την αποδοχή του εν λόγω πιστοποιητικού απαιτείται 
όπως, η έκδοσή του έχει πραγματοποιηθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αντικαθίσταται από σχετική 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου με όμοιο περιεχόμενο (ήτοι, 
να βεβαιώνεται/δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου 
εις βάρος του, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό), η 
οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής, μεταγενέστερη της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου. 
 
     3.  Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει κατακύρωση της προμήθειας, 

μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών,  θα αποσταλεί σχετική 

ανακοίνωση της κατακύρωσης που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία :   

  α. Τα στοιχεία του προς προμήθεια είδους. 

  β. Την ποσότητα.  

                      γ. Την τιμή. 

                    δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

  ε. Tο σχέδιο της σύμβασης. 

     4.   Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης σε όλους τους συμμετέχοντες 

και την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3, του άρθρου 

105, του Ν.4412/16, επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα αυτής και η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

     5.   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να 

προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως 
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άνω ανακοίνωσης για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από 

την λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 

χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

     6.  Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει 

να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητή 

NK, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

     7.    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του σχετικού 
(γ) Νόμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Κρατήσεις – Έξοδα 
 

     1. Η εν λόγω προμήθεια απαλλάσσεται από κρατήσεις και ΦΠΑ καθόσον 
προορίζεται για κάλυψη αναγκών υπηρεσίας/υποδομών του ΝΑΤΟ,  
σύμφωνα με ΠΟΛ 1196/20-5-93. Επιπρόσθετα, από την καθαρή αξία των 
υλικών (άνευ Φ.Π.Α.), θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού. 
 
     2. Η βεβαίωση της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος θα επιδοθεί 
από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (Δ.Τ.Π.Ν.). 
 
     3.  Οικονομικές προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων που 
δεν λαμβάνουν υπόψη τις κρατήσεις ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την προμήθεια υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

     
ΑΡΘΡΟ 7 

                                Εγγυήσεις Συμμετοχής-Καλής Εκτέλεσης 
 
     1.  Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται όπως προσέλθει στην 
ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ποσοστού 5% επί της αξίας της 
σύμβασης άνευ ΦΠΑ, ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης των υλικών. Εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί κατόπιν 
υποβολής εγγράφου αιτήματος του αναδόχου προς το αρμόδιο τμήμα της 
Υπηρεσίας (Γραφείο Προϋπολογισμού ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ), οπωσδήποτε μετά 
την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Υπηρεσίας κατά του 
αναδόχου. 
 
     2.   Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τους φορείς ως αυτοί ορίζονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 (Α’147) και η εγκυρότητα αυτών 
διαπιστώνεται κατόπιν επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με του υπόψη 
φορείς. Σε περίπτωση που τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών 
δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται 
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υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση.  
 

                                                ΑΡΘΡΟ 8 
Υποχρεωτικοί Λόγοι Αποκλεισμού 

     1.  Αποκλείεται υποχρεωτικά από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους λόγους των παραγράφων 1 (αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και 
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων) και 2 (τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή 
διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ ή/και απόδειξη με τα κατάλληλα μέσα 
από την Αναθέτουσα Αρχή, περί αθέτησης υποχρεώσεων του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης και την επιβολή εις βάρος του, ρητού αριθμού 
πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για συγκεκριμένες παραβάσεις της 
εργατικήςνομοθεσίας, κατόπιν διενέργειας του προβλεπόμενου αριθμού 
ελέγχων) του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

 
     2. Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται οικονομικοί φορείς, για τους λόγους της 
ανωτέρω παραγράφου, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.   
 
     3.  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται στις 
περιπτώσεις των παραγράφων 2α και 2β του του άρθρου 73 του Ν.4412/16, 
όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει τα κατάλληλα αποκαταστατικά μέτρα 
(αποπληρωμή χρηματικών οφειλών ή υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την αποπληρωμή τους), πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
     4.  Πλέον των ανωτέρω, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 
 α.  Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
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επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
  

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

 
         γ. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
Ν.4412/16. 

  
         δ. Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

  
  ε.   Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα 

ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
     5.  Εάν στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 4, η περίοδος 
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 
τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
     6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου. 
 
     7. Αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου διαπίστωσης της επάρκειας ή μη 
τωνεπανορθωτικών μέτρων της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16, έχουν εφαρμογήτα καθοριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του 
ιδίου άρθρου. 

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

                 
                                              ΑΡΘΡΟ 9 

Πληρωμή - Δικαιολογητικά 
      1. Η πληρωμή της συνολικής συμβατικής αξίας των οριστικά 
παραληφθέντων ειδών θα πραγματοποιηθεί από το Δημόσιο Ταμείο 
Πολεμικού Ναυτικού(Δ.Τ.Π.Ν.), με την έκδοση του οικείου τακτικού 
χρηματικού εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) ή χρηματικού εντάλματος πληρωμής (Χ.Ε.Π.) 
από το ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου. 
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      2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποπληρωμή της δαπάνης 
προμήθειας υλικών είναι τα κάτωθι: 
 

α.   Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των 
υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

 
β.   Τιμολόγιο του προμηθευτή και δελτίο αποστολής (εφόσον εκδίδεται 

ξεχωριστό παραστατικό διακίνησης εμπορευμάτων). 
 
γ.  Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφόσον το 

ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500,00€. 
 

δ.  Ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε 
τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 3.000,00€. 
 
     3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν ιδιαίτερες 
συνθήκες το επιβάλουν και έπειτα από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο 
ανάδοχο, εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
παραλαβής του τιμολογίου από την Αναθέτουσα Αρχή.         
 
     4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
 

α.   Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή έτερη Υπηρεσία με αρμοδιότητα επί προληπτικού 
ελέγχου δαπανών και μέχρι τη θεώρηση αυτού. 

  
 β.    Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, 
δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προμηθευτή (πχ. μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών). 

                      
                                          ΑΡΘΡΟ 10 

Παράδοση - Παραλαβή 
     1. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να έχουν ικανότητα παράδοσης 
των ειδών, το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση, 
το αργότερο εντός εξήντα(60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Ο χρόνος αυτός δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς στην 
κατατιθέμενη προσφορά τους. 
 
     2.  Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης 
Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ/ΝΚ), στην Σούδα Χανίων Κρήτης, με έξοδα και 
ευθύνη του προμηθευτή (DDP σύμφωνα με τους Incoterms 2010) και θα 
παραληφθούν από αρμόδια προς τούτο επιτροπή που θα συσταθεί με 
μέριμνα ΔΝΟ/ΝΚ σύμφωνα με την  παρακάτω διαδικασία: 

     α.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να εκδοθούν 
οι απαραίτητες άδειες εισόδου για το προσωπικού του αναδόχου.  

     β. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία του 
νόμιμου εκπροσώπου του προμηθευτή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου 
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προσώπου από αυτόν. Η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, το οποίο θα 
προσυπογραφεί και από τον προμηθευτή ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή 
έτερο πρόσωπο, αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Στην περίπτωση 
κωλύματος του προμηθευτή να παρευρεθεί κατά τη διαδικασία παραλαβής, ο 
τελευταίος υποχρεούται σε έγγραφη αποδοχή των αποτελεσμάτων αυτής, 
αφού του κοινοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι, η παράδοση του τιμολογίου 
πώλησης  υλικών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της οικείας 
επιτροπής. 
                                                            

ΑΡΘΡΟ  11 
Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις 

     1. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιβάλλει τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 72, 203, 206, 207, 213 και 215 του Ν.4412/16.                                              
 
     2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την επιβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
οικονομικού φορέα ως έκπτωτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας 
βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  12 
Λοιποί Όροι 

     1. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα 
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Ν. 
4412/16 (Α’147), η απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης, η παρούσα Διακήρυξη, 
η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου οικονομικού φορέα και η Οικονομική του 
Προσφορά, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
 
     2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για κατακύρωση της 
προμήθειας σε μεγαλύτερη ποσότητα από την αναφερόμενη στον Π.Π.Υ., σε 
ποσοστό μέχρι 30% ή σε μικρότερη ποσότητα, σε ποσοστό μέχρι 30%, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16. 
 
     3.   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. Όλα τα 
παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει 
να είναι: 
                 α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                 β. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 
αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
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θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                 γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
 
     4. Σε περίπτωση που συνυποβληθούν με την προσφορά, στοιχεία και 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων, στους λοιπούς προσφέροντες θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο οικονομικός φορέας οφείλει να 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
παράγραφος 3 του άρθρου 21 του Ν. 4412/16. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
δύνανται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών και οι λοιποί 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς. Διευκρινίζεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικές με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
     5.   Η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΝΟ/ΝΚ), δύναται να απορρίψει προσφορές 
υλικών που κατασκευάζονται ή και έχουν προέλευση από χώρες με 
ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή 
δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα 
της ασφάλειας της χώρας. 
     6.     Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του, στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Νόμου 4412/16. Επιπλέον, ο 
ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσής της, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 
του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Νόμου 
4412/16 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο 
οποίο γίνεται μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Σε 
περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο ΕΜΠΑ, θα 
αναγραφεί στην σχετική σύμβαση. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 
105 του σχετικού (γ) Νόμου. 
   
                                            Για την ακρίβεια  

      Πλωτάρχης(Ο) Β.Παπαδοπεράκης Π.Ν. 

    Τμηματάρχης Προϋπολογισμού-Εφοδιασμού 

  - Απογραφών ΝΚ/ΔΝΟ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στο έγγραφο                ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Φ. 604/ 5 /70722/Σ. 123/12 Μαρ 21             NAYΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
           

                                                           
ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ(VAN) 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1.1 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
προμήθειας ενός (1) όχημα κλειστού τύπου (VAN) για κάλυψη αναγκών 
εγκαταστάσεων ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 

 
2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
2.1 Γενικές  απαιτήσεις 
 
2.1.1 To όχημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και κατασκευασμένο 
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. 
2.1.2 Θα είναι τριών (3) θέσεων και τεσσάρων (4) θυρών (2) μπροστινές,(1) 
πλάι και (1) πίσω(διπλή). 
 
2.2 Σύστημα μετάδοσης κίνησης  
 
2.2.1 Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) 
ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέση οπισθοπορείας. 
 
2.3 Κινητήρας 
 
2.3.1 Ο κινητήρας θα είναι υδρόψυκτος και θα πληροί τις σχετικές 
διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά Ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα. 
2.3.2 Ελάχιστη ιπποδύναμη: εκατόν τριάντα (130) hp. 
2.3.3 Ελάχιστος κυβισμός: Δύο χιλιάδες(2000) κυβικά εκατοστά (cm3).  
2.3.4 Ροπή τουλάχιστον τρακόσια εξήντα (360) Nm. 
2.4 Σύστημα πέδησης - σταθεροποίησης 
 
2.4.1 Υδραυλικά δισκόφρενα.  
2.4.2 Σύστημα ΑΒS και στους δύο  άξονες. 
2.4.3 Σύστημα Αποτροπής Σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα. 
2.4.4 Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.                                                      
2.4.5 Χειροπέδη μηχανικού τύπου που να εφαρμόζει στους  πίσω 
τροχούς. 
2.4.6 Σύστημα ελέγχου ευστάθειας στις στροφές. 
2.4.7 Σύστημα υποβοήθησης κίνησης στην ανηφόρα. 
2.4.8 Σύστημα ελέγχου ανάλογα με το φορτίο. 
2.4.7 Φώτα απότομου φρεναρίσματος. 
 
 
2.5 Καύσιμο 
2.5.1 Τύπος καυσίμου: Diesel. 
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2.5.2 Χωρητικότητα δεξαμενής : Τουλάχιστον 80 λίτρα. 
 
2.6 Κατανάλωση 
 
2.6.1 Η κατανάλωση σε μικτό κύκλο δε θα ξεπερνά τα επτά (7,5) λίτρα 
ανά 100 χιλιόμετρα για κινητήρα πετρελαίου. 
 
2.7 Διαστάσεις - Όγκοι 
 
2.7.1  Ολικό Μήκος:  6000 mm (έξι μέτρα) ως μέγιστο. Χώρος φόρτωσης: 
εως 3,53m 
2.7.2  Ολικό Πλάτος: έως 2500mm  (δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά) ως 
μέγιστο. 
2.7.3 Συνολικό ύψος:  έως 2700 mm (δυο μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά) ως μέγιστο 
2.7.4 Ύψος στο χώρο επιβατών: έως 1900mm (ένα μέτρο και ενενήντα 
εκατοστά) ως μέγιστο.   
2.7.5 Πλάτος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας: έως 1200mm (ένα μέτρο και 
είκοσι εκατοστά) ως μέγιστο. 
2.7.6 Πλάτος ανοίγματος πίσω πόρτας: έως 1600mm (ένα μέτρο και 
εξήντα εκατοστά) ως μέγιστο. 
2.7.7 Ύψος ανοίγματος πίσω πόρτας: έως 1850mm (ένα μέτρο και 
ογδόντα πέντε εκατοστά) ως μέγιστο. 
2.7.8.        Yπερυψωμένη οροφή. 
 
2.8 Λοιπός Εξοπλισμός-Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
2.8.1  Η θέση τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου 
οδήγησης με ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης. 
2.8.2  Το όχημα θα φέρει τροχούς διαστάσεων τουλάχιστον R16. Όλοι οι 
τροχοί και τα ελαστικά θα είναι των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και 
διαστάσεων. Τα ελαστικά θα είναι καινούργια και κατασκευασμένα τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Επίσης να συμπεριλαμβάνεται κιτ 
επιδιόρθωσης ελαστικών. 
2.8.3  Θα υπάρχει είτε ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός όμοιος με τους 
υπόλοιπους του οχήματος. 
2.8.4  Τα καθίσματα στο χώρο επιβατών θα πρέπει να είναι 
αφαιρούμενα. 
2.8.5    Θα υπάρχει air-condition εμπρός και πίσω (με φίλτρο γύρης). 
2.8.6   Το όχημα θα διαθέτει αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. 
2.8.7  Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και αυτόματο κλείδωμα. 
2.8.8 Σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα σε περίπτωση κλοπής 
(IMMOBILIZER). 
2.8.9 Ηχοσύστημα με οθόνη τουλάχιστον 4’’ ιντσών, με ηχεία εμπρός και 
πίσω, χειριστήρια στο τιμόνι, υποδοχή usb με δυνατότητα σύνδεσης IPOD και 
BLUETOOTH για ασύρματη σύνδεση κινητών συσκευών. 
2.8.10 Ηλεκτρικά  ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
με κάτοπτρο τυφλών σημείων και ενσωματωμένα φλας. 
2.8.11 Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα εμπρός (το παράθυρο του 
οδηγού να ανοίγει και κλείνει με μια κίνηση). 
2.8.12 Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης με φώτα ημέρας LED και 
στατικούς λαμπτήρες στροφής. 
2.8.13 Προβολείς ομίχλης εμπρός. 
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2.8.14 Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω και κάμερα 
οπισθοπορείας. 
2.8.15 Πλήρη επένδυση δαπέδου από ελαστικό υλικό. 
2.8.16 Φιμέ κρύσταλλα. 
2.8.17 Πρίζες 12V, δυο (2) εμπρός και μια (1) πίσω. 
2.8.18 Ηλεκτρικά πτυσσόμενο σκαλοπάτι στην πλαϊνή πόρτα. 
2.8.19   Φώτα απότομου φρεναρίσματος. 
2.8.20 Το χρώμα του οχήματος θα είναι μεταλλικό και ανθεκτικό στην 
διάβρωση. Η απόχρωση θα είναι μπλε. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας 
οχήματος μπλε χρώματος μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την 
υπηρεσία αποδεκτό όχημα χρώματος μαύρου ή λευκού. 
2.8.21 Το όχημα θα παραδοθεί συνοδευόμενο με βιβλίο οδηγιών 
λειτουργίας και συντήρησης στα Ελληνικά. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
3.1  Στην τεχνική προσφορά θα περιέχονται: 
 
3.1.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (Φ.Σ) προς την 
Τεχνική Προδιαγραφή της υπηρεσίας, στο οποίο θα γίνεται συσχέτιση της 
προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. παράγραφο προς 
παράγραφο, όπου θα αναφέρεται η «συμφωνία».  
3.1.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται από τον 
προμηθευτή ο χρόνος παράδοσης του οχήματος στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Ναύτικων Όπλων ΝΑΤΟ, από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης με την υπηρεσία. Ο χρόνος αυτός δε θα ξεπερνά τις εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος βαρύνουν 
τον μειοδότη προμηθευτή. 
3.1.3 Επιπλέον στην τεχνική προσφορά θα περιέχονται: 

3.1.3.1 Τύπος, μοντέλο οχήματος και (εφόσον υφίσταται από τον 

κατασκευαστή) κωδικός που υποδεικνύει τον κινητήρα και το επίπεδο 

εξοπλισμού της συγκεκριμένης έκδοσης.  

3.1.3.2 Εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης οχήματος. 
3.1.3.3  Ολικό μικτό φορτίο οχήματος. 
3.1.3.4  Στοιχεία κινητήρα: Αριθμός κυλίνδρων, μέγιστη ισχύς - μέγιστη 
ροπή καθώς οι στροφές του κινητήρα στις οποίες αυτές αποδίδονται. 
3.1.3.5  Αναλυτική περιγραφή του τρόπου μετάδοσης της κίνησης στους 
τροχούς (π.χ. μόνιμη τετρακίνηση, κλείδωμα διαφορικού 50/50, αυτόματη 
ενεργοποίηση του διαφορικού λόγω απώλειας πρόσφυσης για μετάδοση 
κίνησης και στους τέσσερεις τροχούς κτλ.) 
3.1.3.6  Κατανάλωση καυσίμου (εντός / εκτός πόλης – μικτός κύκλος). 
3.1.3.7  Εκπομπές ρύπων κινητήρα.  
3.1.3.8  Επιδόσεις (μέγιστη ταχύτητα - επιταχύνσεις). 
3.1.3.9  Εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις οχήματος μεταξύ των 
οποίων θα γίνεται απαραίτητα μνεία στα αναφερόμενα σε παράγραφο 2.7. 
3.1.3.10 Όγκος χώρου επιβατών χωρίς τα πίσω καθίσματα. 
3.1.3.11  Τύπος συμπλέκτη οχήματος. 
3.1.3.12  Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων. 
3.1.3.13  Διαστάσεις και τύπος ελαστικών. 
3.1.3.14  Επιπρόσθετος εξοπλισμός και βοηθητικά εξαρτήματα (αξεσουάρ). 
3.1.3.15  Πλήρη αναλυτικά στοιχεία ενδεικτικών οργάνων - λυχνιών και 
χειριστηρίων οχήματος. 
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3.1.3.16  Αναφορά των ετών εγγύησης που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα σε παρακάτω παράγραφο 4. 
3.1.3.17  Προσπέκτους / φυλλάδια της επίσημης αντιπροσωπείας του.  
3.1.4  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι στη τιμή του 
οχήματος η οποία θα είναι χωρίς Φ.Π.Α., περιλαμβάνονται τα έξοδα του 
τέλους ταξινόμησης, τα έξοδα της μεταφοράς και δοκιμών παράδοσης του 
οχήματος στις εγκαταστάσεις της ΝΚ/ΔΝΟ ΝΑΤΟ, καθώς τα έξοδα του 
πρώτου service του οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της. 
 
4. ΕΓΓΥΗΣΗ –EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΠΩΛΗΣΗ 
 
4.1  Το όχημα θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε (5) έως 
οκτώ (8) χρόνια. 
 
4.2  Το πρώτο service θα γίνει αδαπάνως για την υπηρεσία καθόσον 
τα έξοδα του θα περιλαμβάνονται από τον προμηθευτή στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς. Αυτό το service θα γίνει σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο του κατασκευαστή. Επίσης ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά του οχήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη. 
 
5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 
5.1  Μακροσκοπικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής: Θα 
ελεγχθεί η αρτιότητα και η επιμέλεια της κατασκευής, η βαφή, τα όργανα, ο 
εξοπλισμός, η πληρότητα και καταλληλότητα των παρελκόμενων, καθώς και 
η πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων. 
 
5.2  Λειτουργικές δοκιμές: 
 
5.2.1  Θα γίνουν  από την Επιτροπή Παραλαβής παρουσία του 
προμηθευτή. 
5.2.2  Θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των συστημάτων / 
οργάνων καθώς και η οδική συμπεριφορά του οχήματος. 
5.2.3  Οι δοκιμές θα γίνουν με μέσα και έξοδα του προμηθευτή καθώς και 
με δική του πλήρη και συνολική ευθύνη. 
 
6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
6.1  Λοιπά τεχνικά θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Τ.Π. θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΤΕΕ καθώς 
και τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας. 
6.2            Το χρώμα του οχήματος θα είναι NAVY BLUE. 
                     

                                                    Ο Συντάξας 

Αντιπλοίαρχος(Ε) Γ.Ψυχογιός ΠΝ 

                                   Τμηματάρχης Πυρομαχικών ΝΑΤΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» στο έγγραφο               ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Φ. 604/ 5 /70722/Σ. 123/12 Μαρ 21          NAYΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
    

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ(VAN) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις προμήθειας ενός (1) 
όχημα κλειστού τύπου (VAN) για κάλυψη 
αναγκών εγκαταστάσεων ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

  

2.1 Γενικές  απαιτήσεις ΣΥΜΦΩΝΩ  

2.1.1 To όχημα θα είναι καινούργιο, 
αμεταχείριστο και κατασκευασμένο τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

Να δηλωθεί η 
εμπορική 
ονομασία/μοντέλο 
και η χώρα/ 
εργοστάσιο 
κατασκευής 

2.1.2 Θα είναι τριών (3) θέσεων και τεσσάρων 
(4) θυρών (2) μπροστινές,(1) πλάι και (1) 
πίσω(διπλή). 

  

2.2 Σύστημα μετάδοσης 

κίνησης   

2.2.1 Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 
μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες 
εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέση 
οπισθοπορείας. 

  

2.3 Κινητήρας 

2.3.1 Ο κινητήρας θα είναι υδρόψυκτος και θα 

πληροί τις σχετικές διατάξεις της        

Κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά 

Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

  

2.3.2 Ελάχιστη ιπποδύναμη: εκατόν τριάντα 
(130) hp. 

  

2.3.3 Ελάχιστος κυβισμός: Δύο 
χιλιάδες(2000) κυβικά εκατοστά (cm3). 

  

2.3.4 Ροπή τουλάχιστον τρακόσια εξήντα 
(360) Nm. 

  

2.4 Σύστημα πέδησης - 
σταθεροποίησης 

  

2.4.1 Υδραυλικά δισκόφρενα.   

2.4.2 Σύστημα ΑΒS και στους δύο  άξονες.   

2.4.3 Σύστημα Αποτροπής Σύγκρουσης και 
αυτόματο φρενάρισμα. 

  

2.4.4 Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.   

2.4.5 Χειροπέδη μηχανικού τύπου που να 
εφαρμόζει στους  πίσω τροχούς. 

  

2.4.6 Σύστημα ελέγχου ευστάθειας στις 
στροφές. 
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2.4.7 Σύστημα υποβοήθησης κίνησης στην 
ανηφόρα. 

  

2.4.8 Σύστημα ελέγχου ανάλογα με το 
φορτίο. 

  

2.4.9 Φώτα απότομου φρεναρίσματος.   

2.5 Καύσιμο 
  

2.5.1 Τύπος καυσίμου: Diesel.   

2.5.2 Χωρητικότητα δεξαμενής : 
Τουλάχιστον 80 λίτρα. 

  

2.6 Κατανάλωση 
  

2.6.1 Η κατανάλωση σε μικτό κύκλο δε θα 
ξεπερνά τα επτά (7,5) λίτρα ανά 100 
χιλιόμετρα για κινητήρα πετρελαίου. 

  

2.7 Διαστάσεις - Όγκοι 
  

2.7.1  Ολικό Μήκος:  6000 mm (έξι μέτρα) 
ως μέγιστο. Χώρος φόρτωσης: εως 3,53m 

  

2.7.2  Ολικό Πλάτος: έως 2500mm  (δύο 
μέτρα και πενήντα εκατοστά) ως μέγιστο. 

  

2.7.3 Συνολικό ύψος:  έως 2700 mm (δυο 
μέτρα και εβδομήντα εκατοστά) ως μέγιστο 

  

2.7.4 Ύψος στο χώρο επιβατών: έως 
1900mm (ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά) 
ως μέγιστο. 

  

2.7.5 Πλάτος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας: 
έως 1200mm (ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά) 
ως μέγιστο. 

  

2.7.6 Πλάτος ανοίγματος πίσω πόρτας: έως 
1600mm (ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά) ως 
μέγιστο. 

  

2.7.7 Ύψος ανοίγματος πίσω πόρτας: έως 

1850mm (ένα μέτρο και ογδόντα πέντε 

εκατοτά) ως μέγιστο. 
  

2.7.8 Υπερυψωμένη Οροφή 
  

2.8 Λοιπός Εξοπλισμός-Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

  

2.8.1 Η θέση τιμονιού θα είναι στην 
αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης με 
ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης. 

  

2.8.2 Το όχημα θα φέρει τροχούς 
διαστάσεων τουλάχιστον R16. Όλοι οι τροχοί 
και τα ελαστικά θα είναι των ίδιων τεχνικών 
χαρακτηριστικών και διαστάσεων. Τα ελαστικά 
θα είναι καινούργια και κατασκευασμένα τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Επίσης να 
συμπεριλαμβάνεται κιτ επιδιόρθωσης 
ελαστικών. 

  

2.8.3 Θα υπάρχει είτε ένας (1) πλήρης 
εφεδρικός τροχός όμοιος με τους υπόλοιπους 
του οχήματος. 

  

2.8.4 Τα καθίσματα στο χώρο επιβατών θα 
πρέπει να είναι αφαιρούμενα. 

  

2.8.5 Θα υπάρχει air-condition εμπρός και 
πίσω (με φίλτρο γύρης). 

  

2.8.6 Το όχημα θα διαθέτει αερόσακους 
οδηγού και συνοδηγού. 

  

2.8.7 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και 
αυτόματο κλείδωμα. 

  





 
24 

 

2.8.8 Σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα σε 
περίπτωση κλοπής (IMMOBILIZER). 

  

2.8.9 Ηχοσύστημα με οθόνη τουλάχιστον 4’’ 
ιντσών, με ηχεία εμπρός και πίσω, χειριστήρια 
στο τιμόνι, υποδοχή usb με δυνατότητα 
σύνδεσης IPOD και BLUETOOTH για 
ασύρματη σύνδεση κινητών συσκευών. 

  

2.8.10 Ηλεκτρικά  ρυθμιζόμενοι και 
θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με 
κάτοπτρο τυφλών σημείων και ενσωματωμένα 
φλας. 

  

2.8.11 Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα 
εμπρός (το παράθυρο του οδηγού να ανοίγει 
και κλείνει με μια κίνηση). 

  

2.8.12 Προβολείς αλογόνου εστιασμένης 
δέσμης με φώτα ημέρας LED και στατικούς 
λαμπτήρες στροφής. 

  

2.8.13  Προβολείς ομίχλης εμπρός.   

2.8.14 Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης 
εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας. 

  

2.8.15 Πλήρη επένδυση δαπέδου από 
ελαστικό υλικό. 

  

2.8.16 Φιμέ κρύσταλλα.   

2.8.17 Πρίζες 12V, δυο (2) εμπρός και μια (1) 
πίσω. 

  

2.8.18 Ηλεκτρικά πτυσσόμενο σκαλοπάτι 
στην πλαϊνή πόρτα. 

  

2.8.19   Φώτα απότομου 
φρεναρίσματος. 

  

2.8.20 Το χρώμα του οχήματος θα είναι 
μεταλλικό και ανθεκτικό στην διάβρωση. Η 
απόχρωση θα είναι μπλε. Σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας οχήματος μπλε χρώματος 
μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την 
υπηρεσία αποδεκτό όχημα χρώματος μαύρου 
ή λευκού. 

  

2.8.21 Το όχημα θα παραδοθεί 
συνοδευόμενο με βιβλίο οδηγιών λειτουργίας 
και συντήρησης στα Ελληνικά. 

  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  

3.1 Στην τεχνική προσφορά θα 

περιέχονται:  

Να αναγραφούν 
αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά 
του 
προσφερόμενου 
οχήματος 

3.1.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό «Φύλλο 
Συμμόρφωσης» (Φ.Σ) προς την Τεχνική 
Προδιαγραφή της υπηρεσίας, στο οποίο θα 
γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες 
τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. παράγραφο 
προς παράγραφο, όπου θα αναφέρεται η 
«συμφωνία». 

 

Να αναγραφεί 
οποιαδήποτε 
απόκλιση του 
προσφερόμενου 
οχήματος από τις 
Τ.Π. 

3.1.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται από τον προμηθευτή ο χρόνος 
παράδοσης του οχήματος στις εγκαταστάσεις 
της Διεύθυνσης Ναύτικων Όπλων ΝΑΤΟ, από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την 
υπηρεσία. Ο χρόνος αυτός δε θα ξεπερνά τις 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Επίσης, τα 
έξοδα μεταφοράς του οχήματος βαρύνουν τον 
μειοδότη προμηθευτή. 
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3.1.3 Επιπλέον στην τεχνική προσφορά θα 
περιέχονται: 

  

3.1.3.1 Τύπος, μοντέλο οχήματος και (εφόσον 
υφίσταται από τον κατασκευαστή) κωδικός 
που υποδεικνύει τον κινητήρα και το επίπεδο 
εξοπλισμού της συγκεκριμένης έκδοσης. 

  

3.1.3.2 Εργοστάσιο κατασκευής και χώρα 
προέλευσης οχήματος. 

  

3.1.3.3  Ολικό μικτό φορτίο οχήματος.   

3.1.3.4  Στοιχεία κινητήρα: Αριθμός κυλίνδρων, 
μέγιστη ισχύς - μέγιστη ροπή καθώς οι 
στροφές του κινητήρα στις οποίες αυτές 
αποδίδονται. 

  

3.1.3.5  Αναλυτική περιγραφή του τρόπου 
μετάδοσης της κίνησης στους τροχούς (π.χ. 
μόνιμη τετρακίνηση, κλείδωμα διαφορικού 
50/50, αυτόματη ενεργοποίηση του 
διαφορικού λόγω απώλειας πρόσφυσης για 
μετάδοση κίνησης και στους τέσσερεις 
τροχούς κτλ.) 

  

3.1.3.6  Κατανάλωση καυσίμου (εντός / εκτός 
πόλης – μικτός κύκλος). 

  

3.1.3.7  Εκπομπές ρύπων κινητήρα.   

3.1.3.8  Επιδόσεις (μέγιστη ταχύτητα - 
επιταχύνσεις). 

  

3.1.3.9  Εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις 
οχήματος μεταξύ των οποίων θα γίνεται 
απαραίτητα μνεία στα αναφερόμενα σε 
παράγραφο 2.7. 

  

3.1.3.10 Όγκος χώρου επιβατών χωρίς τα 
πίσω καθίσματα. 

  

3.1.3.11  Τύπος συμπλέκτη οχήματος.   

3.1.3.12  Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων.   

3.1.3.13  Διαστάσεις και τύπος 
ελαστικών. 

  

3.1.3.14  Επιπρόσθετος εξοπλισμός και 
βοηθητικά εξαρτήματα (αξεσουάρ). 

  

3.1.3.15  Πλήρη αναλυτικά στοιχεία 
ενδεικτικών οργάνων - λυχνιών και 
χειριστηρίων οχήματος. 

  

3.1.3.16  Αναφορά των ετών εγγύησης 
που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα σε παρακάτω παράγραφο 4. 

  

3.1.3.17  Προσπέκτους / φυλλάδια της 
επίσημης αντιπροσωπείας του 

  

3.1.4  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται ότι στη τιμή του οχήματος η οποία 
θα είναι χωρίς Φ.Π.Α., περιλαμβάνονται τα 
έξοδα του τέλους ταξινόμησης, τα έξοδα της 
μεταφοράς και δοκιμών παράδοσης του 
οχήματος στις εγκαταστάσεις της ΝΚ/ΔΝΟ 
ΝΑΤΟ, καθώς τα έξοδα του πρώτου service 
του οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της. 
 
 
 

  

4. ΕΓΓΥΗΣΗ –EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ 

ΠΩΛΗΣΗ   

4.1  Το όχημα θα συνοδεύεται από γραπτή 
εγγύηση πέντε (5) έως οκτώ (8) χρόνια. 
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4.2 Το πρώτο service θα γίνει αδαπάνως για 
την υπηρεσία καθόσον τα έξοδα του θα 
περιλαμβάνονται από τον προμηθευτή στην 
τιμή της οικονομικής του προσφοράς. Αυτό το 
service θα γίνει σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
του κατασκευαστή. Επίσης ο προμηθευτής 
οφείλει να παρέχει υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά του οχήματος για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη. 

 

Να δηλωθεί 
επωνυμία και 
διεύθυνση 
συνεργείου  στο 
Ν.Χανίων 

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
  

5.1 Μακροσκοπικός έλεγχος από την 
Επιτροπή Παραλαβής: Θα ελεγχθεί η 
αρτιότητα και η επιμέλεια της κατασκευής, η 
βαφή, τα όργανα, ο εξοπλισμός, η πληρότητα 
και καταλληλότητα των παρελκόμενων, καθώς 
και η πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών 
εγγράφων. 

  

5.2  Λειτουργικές δοκιμές: 
  

5.2.1  Θα γίνουν  από την Επιτροπή 
Παραλαβής παρουσία του προμηθευτή. 

  

5.2.2 Θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
όλων των συστημάτων / οργάνων καθώς και η 
οδική συμπεριφορά του οχήματος. 

  

5.2.3  Οι δοκιμές θα γίνουν με μέσα και έξοδα 
του προμηθευτή καθώς και με δική του πλήρη 
και συνολική ευθύνη. 

  

6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ   

6.1  Λοιπά τεχνικά θέματα που δεν 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Τ.Π. θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του ΤΕΕ καθώς και τους κανόνες 
της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της 
τεχνολογίας. 

  

6.2   Το χρώμα του οχήματος θα είναι NAVY 
BLUE. 

  

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
           (σφραγίδα - υπογραφή) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1. Το Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ) αποτελεί το κύριο μέρος της Τεχνικής 
Προσφοράς. Στο ΦΣ γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις 
απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, αναφέρονται με 
λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή υπερκαλύψεις και συμπεριλαμβάνονται όλα 
τα ζητούμενα στοιχεία ή διευκρινίσεις καθώς και τα χαρακτηριστικά του 
προσφερόμενου οχήματος. Στο Φ.Σ. δύναται να προστεθούν επιπλέον πεδία 
εφόσον απαιτείται από τους συμμετέχοντες. Απαιτείται να δηλωθεί η 
εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προσφερόμενου οχήματος καθώς και 
το εργοστάσιο κατασκευής και το συνεργείο επισκευής στο Ν.Χανίων. 
 
2. Οι συμπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις – παρατηρήσεις 
προσφέροντος» είναι ενδεικτικές. 
 
3.   Επισημαίνεται ότι όλοι οι όροι της ΤΠ είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε 
μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
 





 
27 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» στο έγγραφο               ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ  
Φ. 604/ 5 /70722/Σ. 123/12 Μαρ 21            NAYΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
       
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

    ΤΙΜΗ 

1 

 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ(VAN)  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

ΜΟΝΤΕΛΟ: 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

 

ΧΡΩΜΑ: 

1 ΕΑ   

1.  Δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση του συνόλου των Γενικών και Ειδικών όρων 
της Διακήρυξης παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού και τους αποδεχόμαστε 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2.  Χρόνος παράδοσης …..  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Τόπος παράδοσης: Εγκαταστάσεις Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων 
Ναυστάθμου Κρήτης – Σούδα – Χανιά. 

4. Τα είδη θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα εργοστασιακής κατασκευής 
έως δώδεκα(12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. 

5. Στοιχεία συνεργείου στο Ν.Χανίων:   ……..................................................... 

6. Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας …..(..) ετών από την ημερομηνία 
παράδοσης και το πρώτο σέρβις θα εκτελεστεί άνευ χρεώσεως. 

7. Παρέχεται τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα(10) 
έτη. 

8. Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς και 
ταξινόμησης και δεν συμπεριλαμβάνεται/ απαλλάσσεται ΦΠΑ. 

                                                                    Σφραγίδα/Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» στο έγγραφο                ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Φ. 604/ 5 /70722/Σ. 123/12 Μαρ 21             NAYΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

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

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

                                                           
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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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) ........................ Διακήρυξη / 

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 ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

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

της σύμβασης8) 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 εκδίδουμε9.                                             (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, σύμφωνα με το άρθρο 25 

του πδ 118/2007. 

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» στο έγγραφο               ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Φ. 604/ 5 /70722/Σ. 123/12 Μαρ 21            NAYΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
          

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΝΟ/ΝΚ)] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [73321] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΛΗΤΕΣ-ΣΟΥΔΑ / Τ.Κ. 73200] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ Π.Ν.] 

- Τηλέφωνο: [28210-82133] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nk_dno@navy.mil.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.hellenicnavy.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με 
Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Σύμφωνα με 
την Χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή, για την Προμήθεια Ενός(1) Οχήματος Κλειστού Τύπου(VΑΝ), 
Εκτιμώμενης Αξίας Eίκοσι Τριών Χιλιάδων Ευρώ (23.000,00 €), απαλλασσομένου Φ.Π.Α.  

()-CPV: 34100000-8 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [21REQ008114423] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Σ∆-3/20/] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 

όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 

του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

δωροδοκίαix,x· 

απάτηxi· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 

αφορά την καταβολή των φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) 

της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές 

χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

       Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.   

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi

  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ 

ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 

της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση 

και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 

η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). 

Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να 
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κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 

την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών 

κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 

παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
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αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




