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   ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/2015 
Συστημικός αριθμός: 17192 

Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού  Έρευνας και Διάσωσης  
για τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ», προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ #524.525,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται) 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2Ο  
 
Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

α) Του Κανονισμού 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
β) Του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α  ́43, άρθρο 24). 
γ) Του Ν. 2238/94 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α  ́151), όπως τροποποιήθηκε ιδίως 
με το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) και ισχύει. 
δ) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ε) Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α  ́ 247), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) και ισχύει.  
στ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
ζ) Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α  ́248), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
η) Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το Ν. 3414/2005 
(ΦΕΚ Α’ 279) και ισχύει.   
θ) Του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131). 
ι) Του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α  ́68). 
ια) Του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ιβ) Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής 
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νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄173). 
ιγ) Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄141). 
ιδ)  Του Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄35) και ιδίως των άρθρων 13 και 14 παράγραφος 6. 
ιε) Του Ν. 4013/11 «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» (ΦΕΚ 
Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ιστ) Του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 18).   
ιζ) Του Ν. 4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α  ́102). 
ιη) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 
Α’ 107). 
ιθ) Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεων» (ΦΕΚ 
Α΄120), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κ) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις (…)» (ΦΕΚ Α’ 74). 
κα) Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 37 του 
Ν. 4320/15 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την 
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α  ́29). 
κβ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 
98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κγ) Του Π.Δ. 60/07 [Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»] (ΦΕΚ 
Α΄64), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κδ) Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α  ́150), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κε) Του Π.Δ. 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194). 
κστ)  Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 170). 
κζ) Του Π.Δ 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του ¨Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς¨(ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ως Πρωθυπουργού (Α 113). 
κη) Του Π.Δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (…)» ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού  (Α 
114).  
κθ) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α  ́116). 

 
2. Τις Αποφάσεις: 

α) Την υπ’ αριθμ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των 
Επιτροπών Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (ΦΕΚ Β’ 764). 

β) Την υπ’ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός των 
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ Β  ́ 431), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Την υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’ 1209). 

δ) Την υπ’ αριθμ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.99 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό 
ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» (ΦΕΚ Β’ 153). 

ε) Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β’ 1590). 

στ) Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673). 
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ζ) Την υπ’ αριθμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Προστασίας του Πολίτη «Διαδικασία 
εκτέλεσης προμηθειών και επισκευών που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και 
συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής 
του (περίπτωση κβ  ́μέρους ΙΙ παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.2286/95, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 
του Ν.3922/2011)» (ΦΕΚ Β’ 1818). 

η) Της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 2677).  

θ) Την υπ’ αριθμ. 12179/11-7-2014 απόφαση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων 
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1893). 

ι)  Την υπ’ αριθμ. 46274/2014 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β’ 2573). 

ια) Την αριθ. φακ.: 2831.8/02/15/(1424)/10-07-2015 Απόφαση ΥΠΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο (ΑΔΑ: 
ΩΡ50465ΦΘΘ-ΣΜ3) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών (i) Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων α) Τακτικών 
Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, β) Πρόχειρων Διαγωνισμών και  γ) Ενστάσεων του άρθρου 15 
του π.δ. 118/2007 & Προσφυγών του ν. 3886/2010, (….) έτους 2015 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου)». 

3.    Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 010/Α26/06-11-2014 έγγραφο Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ με συνημμένο το αρ. 
15/21-10-2014 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης 
Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου «Εξοπλισμός Έρευνας και 
Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». 

4. Την αριθμ. φακ. 2050/2015(41)/22-04-2015 Ημερήσια Διαταγή αριθ.02/2015 Διευθυντή Κλάδου 
Ασφαλείας και Αστυνόμευσης.  

5. Την υπ’ αριθμ. HOME/2014/ISFB/AG/EMAS/0003 (ABAC NUMBER: 30-CE-0726827/00-71) Σύμβαση 
Χρηματοδότησης του Προγράμματος « Έκτακτες Δράσεις  ΤΕΑ 2014» για την πράξη με τίτλο «Έκτακτη 
βοήθεια  για την προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για την αποφυγή απώλειας της ζωής των 
προσφύγων στη θάλασσα». 

6.   Την υπ’ αρ. πρωτ. 87565/27-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΑ2465ΦΘΘ-Δ4Α) Απόφαση ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ./Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ περί ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 στη     
ΣΑΕ-150/2 του έργου «Έκτακτες Δράσεις Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας  2014-Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας 
και Διάσωσης» με κωδικό 2015ΣΕ15020001, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 109218/ 23-
10-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΓΟ4653Ο7-8ΚΦ) όμοια Απόφαση. 

7. Tο αριθ. πρωτ. 2834.4/20487/2015/16-09-2015 ΦΕΣ ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ο
 «Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.- 
ΕΛ.ΑΚΤ». 

8.  Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως διαβιβάσθηκαν με το υπηρεσιακό σημείωμα με αριθ. φακ.: 2834.5/29475/15-
10-2015 από το 4ο τμήμα της Δ/σης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών για την Προμήθεια Εξοπλισμού 
Έρευνας και Διάσωσης για κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.»  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
1. Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  «Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα 
επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και ΣΤ’ της 
παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορές  για το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών ή ακόμα μεμονωμένα ενός ή περισσοτέρων υποκατηγοριών έργου που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 
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3. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ-150/2. Η δράση εντάσσεται στις 
Έκτακτες Δράσεις  2014  του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας» και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά ποσοστό 100%, πλην του ΦΠΑ.  

4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

5 .  Τ Ο Π Ο Σ  -  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Διαδικτυακή πύλη 

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

 
 
 

 
04 – 11 – 2015  

 

22 – 12 – 2015 
και ώρα 09:00  

29 – 12 – 2015  
και ώρα 15:00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η διαδικασία 
της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος Β’ της Διακήρυξης.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
     α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
     β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
     γ) συνεταιρισμοί 
     δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
    Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε µε νόμιμο εκπρόσωπό τους 
είτε µέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να 
ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή εμπορικό – βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό µε το αντικείμενο 
της προμήθειας το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται ο διαγωνισμός. 

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

7.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως 
εξής:  

i) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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  ii) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας 
τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

iii) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική  
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (03) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος.  

7.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.   

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α  ́ μέχρι ΣΤ΄,  που  
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

Παράρτημα Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
Παράρτημα Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Παράρτημα Γ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Παράρτημα Δ'  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
Παράρτημα Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Παράρτημα ΣΤ'   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

       
9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 4ος  όροφος, τηλ. 
213137-4648/1081/4499) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

          Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (08) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 
της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (03) ημέρες προ 
της εκπνοής της παραπάνω προθεσμίας.  Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (06) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2, περ. α του Π∆ 118/07. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές), δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται εκτός 
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.   

10. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στο σύνολό του μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε 
η προς τούτο εξουσιοδότηση. 

11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο σε 

http://www.promitheus.gov.gr/
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περίπτωση κατακύρωσης και σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού την αναθέτουσα αρχή, ενώ τα έξοδα 
δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί στις  03- 11-2015 με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. και η Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(www.hcg.gr ) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: Διαγωνισμοί Προμηθειών»Τακτικοί Διαγωνισμοί, στο διαδικτυακό 
τόπο του Υ.ΝΑ.ΝΠ (www.yen.gr ) στο σύνδεσμο «Διακηρύξεις», ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

13. Δίνεται εξουσιοδότηση στο Διευθυντή Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προβεί στην υπογραφή της περίληψης της παρούσας προκειμένου να δημοσιευθεί 
στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων, σε δύο (02) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες καθώς και σε µία (01)εβδομαδιαία και µία (01) 
ημερήσια τοπική εφημερίδα. Επίσης, η ως άνω περίληψη να κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια, στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 
και στους  Συνδέσμους και να καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και 
συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: Διαγωνισμοί Προμηθειών » Τακτικοί Διαγωνισμοί καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 
του Υ.ΝA.Ν.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο: «Διακηρύξεις».   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
                                                                                                                          
                                                                                                                                      Θεόδωρος Δρίτσας  
 
Επισυνάπτονται: 
Τα αναφερόμενα στην Απόφαση  
Παραρτήματα Α΄ - ΣΤ .́ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

         Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2015. 

 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Διακήρυξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
1. Συντονιστή ΤΕΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Υποναύαρχο ΛΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη 
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. 
3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ 
4. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Υ.Ο.Θ.Ε. 
 
IIΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Απόφαση διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ keeuhcci@uhc.gr 
2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  info@acsmi.gr  
3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ 

info@acci.gr 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ eea@eea.gr  
5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@bep.gr 
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

evep@pcci.gr 
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ eepir@otenet.gr  
8. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

info@veth.gov.gr 
9. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

root@ebeth.gr 
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

epepthe@otenet.gr 
11. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ     chamimat@otenet.gr 
12. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ     ebekilk@otenet.gr 
13. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ champella@pel.forthnet.gr 
14. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ    champier@otenet.gr 
15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ      eves@otenet.gr 

16. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    info@epichal.gr 
17. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ      ccidrama@dramanet.gr 
18. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ      eic157@otenet.gr 
19. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ     ebex@otenet.gr 
20. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ     epimevro@otenet.gr 
21. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ     

info@rodopicci.gr, ccirodop@otenet.gr 
22. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ       

info@everodopi.gr 
23. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ebegreve@grevenanet.gr 
24. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    kastcham@otenet.gr 
25. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ     Chambers@otenet.gr 
26. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ    eveflo@otenet.gr 
27. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    karditsacci@cld.gr 
28. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ    info@Larissa-chamber.gr 
29. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   info@c-magnesia.gr 
30. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ info@trikala-chamber.gr 
31. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ epimviot@otenet.gr 
32. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    epimevia@hol.gr 
33. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   epimevri@otenet.gr 

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.yen.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.yen.gr/
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acsmi.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:eea@eea.gr
mailto:info@bep.gr
mailto:evep@pcci.gr
mailto:eepir@otenet.gr
mailto:info@veth.gov.gr
mailto:root@ebeth.gr
mailto:epepthe@otenet.gr
mailto:chamimat@otenet.gr
mailto:ebekilk@otenet.gr
mailto:champella@pel.forthnet.gr
mailto:champier@otenet.gr
mailto:eves@otenet.gr
mailto:info@epichal.gr
mailto:ccidrama@dramanet.gr
mailto:eic157@otenet.gr
mailto:ebex@otenet.gr
mailto:epimevro@otenet.gr
mailto:info@rodopicci.gr
mailto:ccirodop@otenet.gr
mailto:info@everodopi.gr
mailto:ebegreve@grevenanet.gr
mailto:kastcham@otenet.gr
mailto:Chambers@otenet.gr
mailto:eveflo@otenet.gr
mailto:karditsacci@cld.gr
mailto:info@Larissa-chamber.gr
mailto:info@c-magnesia.gr
mailto:info@trikala-chamber.gr
mailto:epimviot@otenet.gr
mailto:epimevia@hol.gr
mailto:epimevri@otenet.gr


                                                                                                                                               

 
Σελίδα 7 από 7 

34. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   info@fthiotidoscc.gr 
35. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ    epim-fo@hol.gr 
36. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ    epimarta@otenet.gr 
37. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 cci@e-thesprotias.gr, mitroa@e-thesprogtias.gr 
38. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   info@cci-ioannina.gr 
39. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ info@prevezachamber.gr 
40. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

contact@epimetol.gr 
41. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ea@e-a.gr 
42. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ   ilich-gr@otenet.gr 
43. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ebear@otenet.gr 
44. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   info@arcadianet.gr 
45. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  info@korinthcc.gr 
46. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ gytheioc@otenet.gr 
47. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

info@messinianchamber.gr 
48. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

info@ebeh.gr, varitaki@katartisi.gr 
49. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ info@epimlas.gr 

50. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ eber@otenet.gr  
51.  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ epimel@chania-cci.gr 
52. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ chamber@les.forthnet.gr 
53. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ samcci@otenet.gr 
54. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ epimelit@otenet.gr 
55. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  info@ebed.gr 
56. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  info@cycladescc.gr 
57. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ zantecci@otenet.gr 
58. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ corfucci@otenet.gr 
59. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

chamberk@otenet.gr 
60. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ebelef@otenet.gr 
61. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) tee@central.tee.gr 
62. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ nee@nee.gr 
63. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ iccgr@otenet.gr 
64. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ info@sev.org.gr 
65. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝ/ΝΔΙΑ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ   info@gsevee.gr 

66. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.  it@eommex.gr

ΙV. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ (Απόφαση Διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
1. Γρ. κ. Υπουργού    
2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. ΓΔΟΥ/ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Γ  ́ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
ΕΙΔΟΣ 

«Εξοπλισμός Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Π/Υ ΑΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 

(CPV) 

01 
ΕΙΔΟΣ Α:  

Φωτιστικά Σήματα Κινδύνου – 
Διάσωσης  

Βεγγαλικά χειρός 1.000 

78.000,00€ 
(απαλλάσσεται 

ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 

Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
ερυθρές 

1.000 
35112000-2 

(Εξοπλισμός διάσωσης 
και κινδύνου) 

Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
φωτιστικές (λευκές) 

1.400 
35112000-2 

(Εξοπλισμός διάσωσης 
και κινδύνου) 

Επιπλέοντα καπνογόνα 850 
35112000-2 

(Εξοπλισμός διάσωσης 
και κινδύνου) 

      

02 
ΕΙΔΟΣ Β:  

Ορμιδοβόλες Συσκευές Ταχείας 
Εκτόξευσης (ΟΣΤΕ) & Παρελκόμενα  

Ορμιδοβόλες Συσκευές 
Ταχείας Εκτόξευσης 

235 
77.000,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 
Ανταλλακτικές Ρουκέτες 
Συσκευών ρίψης σχοινιού 
(Ο.Σ.Τ.Ε.) 

250 

      

03 

ΕΙΔΟΣ Γ: 
Σωστικός Εξοπλισμός Εναέριων 

Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  
Σημείωση: Δύναται να υποβληθεί 

προσφορά για κάθε είδος 
μεμονωμένα (είτε για Γi, είτε για Γii, 

είτε και για τα δύο 

i) Πνευστή Σωσίβια Λέμβο 
εναέριου μέσου (aviation 
life raft) 

02 
15.000,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 

ii) Δίχτυ Εναέριας Διάσωσης 
– Περισυλλογής ναυαγού 
(elrescue net) 

02  
8.000,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 

      

04 
ΕΙΔΟΣ Δ: 

Προστατευτικές Στολές 
Πληρωμάτων Σκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προστατευτικές Στολές 
Πληρωμάτων Σκαφών ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

500 
92.250,00€              

(συμπεριλαμβά- 
νεται 23%  ΦΠΑ) 

37412270-2  
(Στεγανές στολές 

κατάδυσης) 

      

05 
ΕΙΔΟΣ Ε: 

Επιχειρησιακές Στολές Στεγανού 
Τύπου  

Επιχειρησιακές Στολές 
Στεγανού Τύπου προς 
κάλυψη αναγκών Ομάδας 
Επεμβάσεων ΜΥΑ/ΛΣ 

35 
113.775,00€ 

(συμπεριλαμβά- 
νεται 23% ΦΠΑ) 

37412270-2  
(Στεγανές στολές 

κατάδυσης) 

      

06 
ΕΙΔΟΣ ΣΤ: 

Δίχτυα Διάσωσης – Αναρρίχησης  

Δίχτυα Διάσωσης – 
Αναρρίχησης για χρήση 
από πλωτά μέσα ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ.  

75 
30.000,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 

      

07 

ΕΙΔΟΣ Ζ: 
Κυκλικά Σωσίβια- Ατομικές 
Σωσίβιες Ζώνες – Ατομικά 

Σωσίβια Πληρώματος- 
Θερμαντικές Κουβέρτες  

Κυκλικά Σωσίβια 600 
18.000,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 

Ατομικές Σωσίβιες Ζώνες 1.000 
30.000,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 
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Ατομικά Σωσίβια 
Πληρώματος 

230 
52.900,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 

Θερμαντικές Κουβέρτες 1.200 
9.600,00€ 

(απαλλάσσεται 
ΦΠΑ) 

35112000-2 
(Εξοπλισμός διάσωσης 

και κινδύνου) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Α.Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΛΑΔΟΣ Α’/Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και 
Διεύθυνση Επιχειρήσεων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 524.525,00 €  (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ για τα α/α  4 και 5)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ-150/2  
Έκτακτες Δράσεις ΤΕΑ 2014 του «Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας» 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το 
αργότερο έως την 31/10/2016  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ’ (Τεχνικές 
Προδιαγραφές)  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
(επί της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.) 

   i)  0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ποσό Α΄) 
   ii) 3% Χαρτόσημο επί του (Α΄)  ποσού (ποσό Β΄) 
       20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί του (Γ΄) ποσού  
   

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
 
ΦΠΑ 

iii) Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του ν.2238/94 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
iv) 23% όπου απαιτείται 

 
 
 
i) Bάσει του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α  ́204/2011). 
ii) Bάσει των άρθρων 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΦΕΚ 239 Α/1931) και του Ν.4169/1961. 
iii) Βάσει του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α  ́151/1994). 
iv) Βάσει του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α  ́248/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέχρι 
την οριζόμενη από τη διακήρυξη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ τ.Α' 120/2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 2677/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07 και συμπληρωματικά στο 
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ τ.Α’ 150/2007), όπως και στις διατάξεις του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’) 

1.2 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
     *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

1.3 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του π.δ. 118/2007. 

1.4 Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για 
τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσα από τα 
δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες και οποιοδήποτε τεκμηριωτικό-υποστηρικτικό υλικό της τεχνικής 
προσφοράς δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται 
κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου. 

1.5 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως ορίζονται στο κεφ. Α΄ 
του Παραρτήματος Γ΄ συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

1.6 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι δηλώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 118/2007 θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.7 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆/ξης 
συνεπάγονται την απόρριψή τους. Επιπλέον των όρων που αναφέρονται στην  παρούσα διακήρυξη και τη 
νομοθεσία ως απαράβατοι και επισύρουν αποκλεισμό του προσφέροντος, όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς ή απόκλιση από αυτούς 
συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. 

1.8 Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

1.9 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.10 Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από τις αρµόδιες Επιτροπές είτε κατά 
την ενώπιόν τους διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμ. 2ο µετά τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα  οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από τις αρµόδιες Επιτροπές. 

1.11 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.12  Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή και ή ακόμα μεμονωμένα ενός ή 
περισσοτέρων υποκατηγοριών έργου. Προσφορά για μέρος των υποκατηγοριών δεν γίνεται αποδεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη εξαιρουμένου του είδους Γ, στο οποίο δύναται να υποβληθεί προσφορά για 
κάθε είδος μεμονωμένα (είτε για Γi, είτε για Γii, είτε και για τα δύο).  

1.13 Στην τεχνική προσφορά, με ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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– στοιχεία, τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά. 

1.14 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να  σημαίνει με τη χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2.2  Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

2.2.1 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
«οικονομικών προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

2.2.2 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών 
Διαγωνισμών), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού (που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή) και 
αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

  Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών προβαίνει σε 
αξιολόγηση αυτών, ως εξής: 

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς: Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών ελέγχει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ΄ της 
διακήρυξης, και γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, υποβάλλοντας σχετικό πρακτικό 
προς την Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών. Οι τεχνικές προσφορές, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών, διαβιβάζονται στην 
αρμόδια έκτακτη Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, προκειμένου αυτή να τις ελέγξει ως προς 
την πληρότητα και τη νομιμότητα και να αξιολογήσει ποιές από αυτές είναι τεχνικά  αποδεκτές. Η έκτακτη 
αυτή επιτροπή για τις εργασίες της και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών υποβάλλει σχετική έκθεση 
– πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών 
προκειμένου η τελευταία να γνωμοδοτήσει για την απόρριψη ή αποδοχή των τεχνικών προσφορών με 
σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό της τελευταίας Επιτροπής υποβάλλεται προς την Διεύθυνση Προμηθειών και 
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Εποπτείας Αποθηκών προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο αποφασίζον όργανο να αποφανθεί σχετικά. Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά μπορούν να αξιολογηθούν είτε σε ένα στάδιο, οπότε θα 
εκδοθεί μία απόφαση τόσο επί των δικαιολογητικών συμμετοχής όσο και επί των τεχνικών προσφορών, είτε 
σε δύο στάδια, οπότε θα εκδοθεί πρώτα απόφαση επί των δικαιολογητικών συμμετοχής και μετά απόφαση 
επί των τεχνικών προσφορών, ανάλογα με τις παραμετροποιήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής. 

2.2.3 Μετά το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές µε Υπουργική Απόφαση ή απόφαση του αρμόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «οικονομικών προσφορών» 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Οι 
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται. 

2.2.4 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι  
αποσφραγισθείσες  οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 και 
τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών γνωμοδοτεί  
ως προς  αυτό  προκειμένου  στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  αποφασίζον όργανο  να  αποφανθεί  σχετικά  και  
να αναδείξει  αυτόν στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση. 

2.2.5 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου pdf, σε φάκελο 
με σήμανση «δικαιολογητικά κατακύρωσης», τα απαιτούμενα από το αντίστοιχο/α κεφάλαιο/α του  
Παραρτήματος  Γ΄ της  παρούσας  δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από 
τον προσφέροντα εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/ Τμήμα 2ο(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 185 10). 

2.2.6 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (02) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, κατά τη διαδικασία της παραπάνω παραγράφου. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε.  

2.2.7 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στον έλεγχο – αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Τακτικών Διαγωνισμών γνωμοδοτεί  για  την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με 
σχετικό πρακτικό το οποίο διαβιβάζει στη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών προκειμένου  
στη  συνέχεια  το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί σχετικά. 

2.3 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
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3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
3.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε 
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό, συνοδευόµενη στην περίπτωση αλλοδαπών εγγράφων από 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από τη 
νοµοθεσία άτοµα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραµµατίου (κατ’ άρθρο 157 του ν. 4281/2014) 
πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 2%  ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ (άνευ Φ.Π.Α.) ΑΞΙΑΣ του 
κάθε έργου ή υποκατηγοριών έργου, που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, για τα οποία ο συμμετέχων 
υποβάλει προσφορά, και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και το συνηµµένο 
υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄). 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (01) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται από τη διακήρυξη και επιστρέφεται στους συµµετέχοντες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/14. 
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής, τα οποία, εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά την 
υποβολή της µε την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται, είναι: 

(α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
(β) ο αριθµός της διακήρυξης 
(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(δ) η ηµεροµηνία έκδοσής της 
(ε) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ  των  υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (05) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
συµµετέχοντα. 

3.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωμένος προ ή το αργότερο κατά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης να καταθέσει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει 
ΠΟΣΟΣΤΟ 5% της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι 
σύµφωνη µε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’. 
Με  την  κατάθεση  της  εγγυητικής  επιστολής  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  επιστρέφεται  η  εγγυητική επιστολή 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι οκτώ (08) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης αυτής κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. 

Η εγγυητική επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του υπό προμήθεια εξοπλισμού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

3.3 Σε περίπτωση που με βάση τη σύμβαση προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή, σε 
ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., κατατίθεται ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ισόποσης αξίας, η οποία είναι σύμφωνη με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ΄ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 
δυνατότητα παράτασης.  

3.4  Ο Ανάδοχος  µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για το κάθε έργο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση θα συνοδεύεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για το κάθε έργο 
που θα του ανατεθεί, η οποία θα ισχύει για χρονικό διάστημα κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερο από τον οριζόμενο 
στη Σύμβαση χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, και θα καλύπτει ποσοστό 3% επί της καθαρής συµβατικής αξίας  (ήτοι της συμβατικής αξίας χωρίς 
τον Φ.Π.Α.), και θα είναι σύµφωνη µε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ  ́του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄. 

3.5 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

3.6 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
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κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να 
είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του Παραρτήµατος Δ’. 

3.7 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 
απαραίτητα να περιλαµβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και 
τα συνηµµένα υποδείγµατα κατά την ηλεκτρονική τους υποβολή και να είναι πρωτότυπες κατά την 
υποβολή τους στην Υπηρεσία.  

3.8 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και στην παράγραφο 1.2.3 του 
άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 
 

4. ΤΙΜΕΣ  

Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζονται κατωτέρω: 
4.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του εξοπλισμού ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ κατά τα οριζόμενα 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ - Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, θα αναγράφονται δε ολογράφως 
και αριθμητικώς. 

4.2 Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς 
τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.5 Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρµογής,  αναθεώρησης  ή  προσαύξησης  της  τιµής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.6 Προσφορά  που  το  συνολικό  της  τίμημα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη του κάθε 
υποέργου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

4.7 Ο προµηθευτής βαρύνεται, κατά περίπτωση, µε κρατήσεις, µεταφορικά, έξοδα εκτελωνισµού, ασφάλιση 
ειδών, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα – επιβαρύνσεις µέχρι την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές). 

4.8 Οι τιμές θα δίνονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής:   

Ι. Συνολική τιμή ειδών υποέργου και τιμή ανά μονάδα ειδών του ίδιου υποέργου σε ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών και επιβαρύνσεων για 
παράδοση των ειδών ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ στον οριζόμενο από την παρούσα διακήρυξη τόπο παράδοσης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές). 
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (εάν απαιτείται), των ανωτέρω τιμών (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
ΙΙΙ. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή της προσφοράς (προ Φ.Π.Α., όπου 
απαιτείται) για παράδοση του έκαστου υποέργου ελευθέρου στον τόπο που ορίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές - Παράρτημα ΣΤ΄. 

4.9 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 
μονάδας. 

4.10 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης 

κάτω του  κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή 
ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 
γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 
πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δε λειτουργούν στο 
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πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους 
ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή 
της τιµής  απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. 

γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την 
Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στο χρόνο που 
επιθυµεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής 
Ένωσης. 

4.11 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές από τις αρµόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν την 
έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον 
οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής, τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών, την  πρωτοτυπία των προτεινοµένων 
προµηθειών, την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν 
στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα τις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Π.∆. 60/07. 

4.12 Η Υπηρεσία ή/και η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5.1 Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διατηρεί το δικαίωμα  κατακύρωσης  της προμήθειας 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας.  

5.2 Για κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω του  καθοριζομένου  από  τη  διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

5.3 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 
  
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατόπιν των ως άνω περιγραφόμενων διαδικασιών για την κατακύρωση, 
εφ' όσον ο προμηθευτής ο οποίος έχει την χαμηλότερη τιμή, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα σύμφωνα με την παρούσα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν  υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη 
μορφή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν 
κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει, σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 του 
άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.2 του άρθρου 6 και 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ.2 του άρθρου 8 του Π∆ 
118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 
Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον 
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να 
επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον 
επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός 
ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής (άρθρο 21 περ. η π.δ. 118/2007).  
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7. ΣΥΜΒΑΣΗ 

7.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
σύμβαση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα Ε΄). Η Υπηρεσία 
συμπληρώνει στο κείμενο του υποδείγματος σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την 
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
διαγωνισμού σε αυτόν. 

7.2 Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει: 

α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 
β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.2. 

παρόντος Παραρτήματος (Β΄). 

7.3 Η σύμβαση καταρτίζεται  στην ελληνική γλώσσα και  περιλαμβάνει  όλα τα στοιχεία της παρ. 2 του 
άρθρου 24 του π.δ. 118/2007. 

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

7.5 Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

7.6 Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

7.7 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί 
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

7.8 Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 
αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
χωρίς της προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. 
 
8. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ  

8.1 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα 
στην  προθεσµία που  του  ορίστηκε,  κηρύσσεται  έκπτωτος  µε απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών 
Διαγωνισμών του Φορέα. 

8.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
υλικά ή δεν επισκεύασε ή  συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π∆ 118/07. 

8.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.  
 
9. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

9.1 . Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ - Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσης, δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις  (04) μήνες από την επομένη της υπογραφής 
της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31-10-2016.  

9.2  Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου μπορεί να μετατίθεται ή να παρατείνεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 32 του π.δ. 118/2007 κυρώσεων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31-10-
2016. 

9.3  Επισηµαίνεται ότι µετά την λήξη της παραπάνω παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή 
εκπτώτου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.∆. 118/07. 



Ανήκει στην υπ’ αριθµ.03/2015 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Γ.Δ.Ο.Υ./ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμ. 2ο 

Σελίδα 11 από 86 
 

9.4  Ο τόπος παράδοσης του έκαστου έργου καθορίζεται στο παράρτημα ΣΤ – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

9.5   Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/07 και στην 
αριθµ. Π1/2489/22-8-1995 απόφαση ΥΠΕΜ και τα οριζόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και την κείμενη 
νομοθεσία. 

9.6. Η παραλαβή του έργου θα ολοκληρωθεί μετά τη διενέργεια των δοκιμαστικών ελέγχων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές – Παράρτημα ΣΤ  ́το πολύ εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση των 
ειδών στο τόπο που καθορίζεται από τους όρους της παρούσας. 

9.7 Μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου, τα έξοδα όλων των ελέγχων – δοκιμών και η 
αντικατάσταση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των δοκιμών, όπως ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

10.  ΠΛΗΡΩΜΗ 
10.1  Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής: 

α. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του έργου. 
β- Χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) µε την 
υπογραφή της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υπό προμήθεια έργου.      
 
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ. 5 και 34 παρ.5  

εδάφ. ε του Π.∆.118/07. Σε περίπτωση επιλογής  πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται 
τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής  και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία λήψεως 
αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

- Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάμηνης 
διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01Υπ. 
Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει 
σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

10.2  Όταν στην προσφορά δε δηλώνεται ένας από τους ανωτέρω τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος (α), ο 
οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

10.3  Σηµειώνεται ότι η υποβολή του/των τιµολογίου/ων πώλησης, δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εξόφληση τους θα γίνεται 
εντός των προβλεπόµενων στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµιών και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
σε αυτό και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 

10.4  Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 
118/2007, την υπ  ́αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών και 
την υπ’ αριθμ. 46274/2014 (ΦΕΚ Β’ 2573) ΚΥΑ. 
  
11. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

11.1 Ενστάσεις - Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 και ν. 3886/2010) μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Προσφυγές (προδικαστικές) υποβάλλονται  για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 
3886/2010,  όπως ισχύει. 

11.2 Κάθε προσφέρων που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.3 Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την 
οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει 
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άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

11.4 Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς στην υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισμού (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο), σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (ν. 3886/2010) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Μετά την υποβολή των προσφυγών η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 
διαδικασιών της αναθέτουσας αρχής. 

11.5 Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (03) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία 
(διαδικασία που ορίζεται στο TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών). 

11.6 Οι σχετικές αποφάσεις επί των προσφυγών κοινοποιούνται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση  της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης µετά την 
ηλεκτρονική κοινοποίηση του σώµατός της από την αναθέτουσα αρχή σε αυτούς µε φροντίδα των 
ενισταμένων. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
 
12.  ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

12.1  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που  κατά παράβαση  των  
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 
15 ετών. 

12.2 Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
         
13.  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ ΕΝΩΣΕΙΣ 

13.1 Η ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους  
εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας προμηθευτών. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 13.2  Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών  
τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ενεργεί γενικότερα  
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης/Κοινοπραξίας. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ των μελών 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις  και  σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός 
μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 
προμήθειας. 

13.3 Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή τη διάρκεια της εκτέλεσης της  
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο 
ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση των 
συμβατικών όρων δεν δύναται από τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, αυτά μπορούν να 
προτείνουν υποκατάσταση του εξερχόμενου μέλους με έτερο, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο (έτερο μέλος) 
τύχει της έγκρισης του Αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

13.4 Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και σε άλλη 
ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης ή 
να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί 
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λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος 
υποψήφιος. 
 
14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ. 

14.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  την  
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  
εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των υποχρεώσεών του. 

14.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες µε 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή µε 
κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

14.3 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και 
όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά 
την υλοποίηση του έργου. 

14.4 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης 
του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του 
Αναδόχου. 

14.5 Σε περίπτωση συνυποβολής από τον προμηθευτή µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημαίνει με τη χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

15.1 Η απορρέουσα από τη θετική έκβαση της συγκεκριμένης διακήρυξης Σύμβαση θα διέπεται από την 
Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

15.2 Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα 
αφορά στην εκτέλεση της μελλούσης να υπογραφεί Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά 
δικαστήρια του Πειραιά µε εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 

15.3 Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία 
που θα προκύψει από την μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, να επιλυθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας άρθρο 867 και επόμενα. 

15.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. 

15.5 Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών. 

15.6 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός (05) ημερών από την παραλαβή της να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφ’ όσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών. 

15.7 Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ μέρους του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών. 

15.8 Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
Ελεγκτικές Αρχές. 

15.9 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 
για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 
16. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε εμφανή σημεία του εξοπλισμού των υπό προμήθεια ειδών θα υπάρχει σήμανση που θα αναφέρει ότι η 
εν λόγω προµήθεια πραγματοποιήθηκε µε συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λεπτομέρειες 
σχετικού κειμένου καθώς και διαστάσεις  επιγραφής - γραμματοσειράς θα δοθούν από την Υπηρεσία. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ανήκει στην υπ’ αριθµ.03/2015 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Γ.Δ.Ο.Υ./ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμ. 2ο 

Σελίδα 15 από 86 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ’ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το Ν. 4250/2014  
 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην Αναθέτουσα 
Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74).  
 
Ειδικότερα:  
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων  
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  
 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 
 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση 
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η 
τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο) φάκελο περιλαμβάνονται: 
 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 
118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ Α’ 120),  τα άρθρα 134-138 και 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) και το άρθρο 
11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 2677) όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

     1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρ. 25 του Π.Δ. 118/07 σε συνδυασμό με το αρ. 157 του 
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από 
αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2ο) σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό έξι 
χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ (6.099,00 €), δηλαδή ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
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εκτός Φ.Π.Α. και να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
που ζητείται από τη διακήρυξη. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 157 του Ν. 
4281/2014 και το υπόδειγμα Α΄ που Παραρτήματος Δ’ της παρούσας. Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να έχει 
εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να έχει εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι Εγγυητικές 
Επιστολές Συμμετοχής συντάσσονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.  Η εγγύηση συμμετοχής 
καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 157 του 
Ν. 4281/2014.  

 

1.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην 
οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014), στην οποία αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει και δηλώνεται ότι μέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους οι προσφέροντες:  
      Δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι: 
      i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
     ii) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
    iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 
    iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιµοποίησης  του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου,  EE  L  344  της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
     v) Για κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
    vi)  Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
*  Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ως άνω υπεύθυνη δήλωση (1.2) πρέπει να 
υπογράφεται και να υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την 
εταιρεία (και όχι από αυτόν που εξουσιοδοτήθηκε για την υποβολή της προσφοράς) και να αφορά όλα τα 
φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αφορά την 
ποινική κατάσταση των κατωτέρω προσώπων όχι δε την εταιρία αυτή καθ’ εαυτή καθώς η ελληνική έννομη 
τάξη προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για την τέλεση ποινικού αδικήματος και ως εκ τούτου το νομικό 
πρόσωπο της ανώνυμης εταιρίας δεν δύναται να έχει ποινική ευθύνη. Τέτοια ευθύνη έχουν μόνο τα φυσικά  
πρόσωπα που διοικούν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα, την υπεύθυνη δήλωση περί µη 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα υποβάλλουν: 
 
α) όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,  
β) όλοι οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Μονοπρόσωπη 
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Ι.Κ.Ε., 
γ) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και όλοι οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και 
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου όλοι οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 
* Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 
 
* Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση, θα πρέπει να υποβάλλεται 
από κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

 

1.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο 
εκπρόσωπο), η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχει και δηλώνεται ότι μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:  
        α. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
 β. Δεν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) υπό διαδικασία εξυγίανσης του αρ. 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011 και ισχύει  και επίσης, ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση εξυγίανσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ. 99 του 
Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011 και ισχύει, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
καθώς και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση θέσης σε εξυγίανση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
         γ. Δεν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) υπό διαδικασία συνδιαλλαγής του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός 
Κώδικας). 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής του Ν. 
3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.  
 
         δ. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) υπό κοινή εκκαθάριση, και, επίσης, ότι  δεν  τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε κοινή εκκαθάριση, ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή άλλης 
ανάλογης διαδικασίας. 
 
         ε. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 
3588/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011 και ισχύει) και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια 
του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011 και ισχύει), ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης ή 
άλλης ανάλογης διαδικασίας. 
 
     στ. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 
       ζ. Δεν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) υπό παύση εργασιών.  
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-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
 
     η. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) σε πτωχευτικό συμβιβασμό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτωχευτικού συμβιβασμού. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 
      θ. Είναι ενήµεροι (οι διαγωνιζόμενοι) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και 
του ελληνικού δικαίου. Παράλληλα, θα δηλώνουν όλους τους φορείς στους οποίους (οι διαγωνιζόμενοι) 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 
 
       ι. Είναι ενήµεροι (οι διαγωνιζόμενοι) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
        ια. Είναι εγγεγραμμένοι (οι διαγωνιζόμενοι) στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα, ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. 
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας 
εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων 
αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ή 
το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 
 
      ιβ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' 
εφαρµογή του π.δ. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 
 
      ιγ. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα  άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. 
 
      ιδ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
 

ιε.  Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται  ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
ιστ. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν 

γνώση και τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά τους είναι ακριβή. 

 
ιζ. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη 

προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών κατακύρωσης (παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π.∆. 60/07). 

 
ιη. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσα Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 
 

*  Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ως άνω υπεύθυνη δήλωση (1.3) υπογράφεται 
και υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.  
 

1.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 
προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης του 
δικαιώματος εκπροσώπησης, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν τη σύναψη της σύμβασης. Η ως 
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άνω υπεύθυνη δήλωση θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από το ως άνω πρόσωπο, θα φέρει ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014).  

Εφ’ όσον η επιχείρηση δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας την εκπροσώπησή της 
από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της, η εκπροσώπηση τεκμαίρεται.  

 

1.5. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές 
συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους. 

 

     1.6. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, και συγκεκριμένα: 

 
α) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:  
(i) ΦΕΚ σύστασης (ή ανακοίνωση σύστασης στο ΓΕΜΗ),  
(ii) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού (ή με τις ανάλογες ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ) ή επικυρωμένο αντίγραφο 
του ισχύοντος κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
συνοδευόμενο από το ΦΕΚ δημοσίευσης της τελευταίας κωδικοποίησης (ή την ανάλογη ανακοίνωση στο 
ΓΕΜΗ),  
(iii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και περί μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (03) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς,  
(iv) ΦΕΚ (ή ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ) στο οποίο έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση περί εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου βάσει του καταστατικού του και τυχόν ειδικότερης εκπροσώπησης λόγω μεταβίβασης εξουσιών – 
αρμοδιοτήτων.  
(v) Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής 
στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό 
του διαγωνιζομένου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος). 
 
β) Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.:  
(i) Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ. 
(ii) Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην 
οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος) ,  
(iii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και περί μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (03) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς. 
(iv) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ. 
 
γ) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε.:  
(i) Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  
(ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού,  
(iii) Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή), περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του νομικού 
προσώπου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος). 
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δ) Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο: 
 Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της. 
 
ε) Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση/Κοινοπραξία:  
(i) Υποβάλλονται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση έγγραφα,  
(ii) πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η σύμπραξη με τα 
λοιπά μέλη της ένωσης – κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και στο οποίο θα περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του κάθε μέλους) για υπογραφή και υποβολή 
της προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε μέλους την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού,  
(iii) συμφωνητικό συνεργασίας όπου: (α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την 
ευθύνη για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, (β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της 
στο διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της ένωσης/κοινοπραξίας και των μελών έναντι της αναθέτουσας αρχής, 
στην περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα τα μέλη της ένωσης την κοινή προσφορά. Ο κοινός εκπρόσωπος 
ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ. 118/2007 (γ) θα 
ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση/κοινοπραξία (δ) θα οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος 
της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της προσφοράς. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή, τα νομιμοποιητικά έγγραφά του εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. Για την πιστοποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος σε χώρες της αλλοδαπής, οι 
συμμετέχοντες υποβάλλουν ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής (και αν 
δεν προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους ένορκη βεβαίωση,  υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής), του νομίμου εκπροσώπου τους στην οποία αναγράφεται το νομικό καθεστώς της εταιρείας και 
δηλώνονται οι αρχές οι οποίες εκδίδουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή τους. Σε κάθε 
περίπτωση η Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών έχει δικαίωμα να ελέγξει την 
ορθότητα των δηλωθέντων. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίζουν απόφαση του κατά 
το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό 
του νόμιμου εκπροσώπου τους (δεν απαιτείται το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα νομιμοποιητικά τους 
έγγραφα). 

Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα εκ 
του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το 
νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 

    1.7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες συµµετεχόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχοντα στην ένωση ή 
κοινοπραξία. Η προσφορά των ενώσεων προμηθευτών / κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Φωτοτυπία της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης περιλαμβάνεται στο φάκελο 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

   1.8. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον 
Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και 
του Κώδικα περί Δικηγόρων). 

    1.9. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία (εγγυητική επιστολή συμμετοχής, δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε είδους) 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
κατά περίπτωση (όπως περιγράφεται κατωτέρω) από αυτόν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
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προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά 
και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 
του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει 
υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, 
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κλπ. Προσφορά στην οποία δεν θα 
υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

    1.10. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιούται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 
ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής αξιολόγησης στο φάκελο υποψηφιότητας του αναδόχου, 
παρακαλούνται οι προσφέροντες να φροντίζουν ώστε κάθε δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που αναφέρεται 
στην παρούσα προκήρυξη να ακολουθεί την ίδια σειρά με αυτή της προκήρυξης. 

 

  1.11. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή 
Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν 
να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 
πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δε λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά 
τους ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους 
κατασκευής ή της τιµής  απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδεκτής εξαγωγικής 
επιδότησης. 

γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την 
Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στο χρόνο 
που επιθυµεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωµένης 
Τελωνειακής Ένωσης. 
  

1.12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Π.Δ.  118/2007 (Υποβάλλονται στο φάκελο των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής): 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίζει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμμετοχής τα εξής: 

1. Δήλωση της χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει. 

2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την  
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

3. Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, δηλώνουν 
στην προσφορά τους την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής της. 

4. Επίσης, οι προσφέροντες επισυνάπτουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωσή τους, με νόμιμη θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 
η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος  καθώς και ότι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί  τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
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5. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.                    
 
2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

       2.1 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική 
προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συνημμένα στη 
παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

      2.2 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus – στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα), θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

     2.3 Τυχόν περιλαμβανόμενες στην τεχνική προσφορά δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής 
προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά 
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

     2.4 Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καµία αναφορά σε οικονοµικά μεγέθη - 
στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονοµική προσφορά. 
      

 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η 
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 
ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή καθώς και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 4 και 10 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας διακήρυξης. 
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Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οφείλει  να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε 
μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κατωτέρω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά: 

1. Οι Έλληνες πολίτες : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για: 

(1) Κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι: 
            - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
           - Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26  Μαΐου 
1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και  στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
          -  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
         - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της  οδηγίας  
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το 
Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).  

(2) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(3) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις .  

β. Πιστοποιητικό/ά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το/τα οποίο/α να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106ια του 
Πτωχευτικού Κώδικα και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του Πτωχευτικού Κώδικα.  

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης του 
αρ. 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του Πτωχευτικού 
Κώδικα.  

ε.  Πιστοποιητικό/α  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το/τα οποίο/α να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και  επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κύριας και  επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει  να καταβάλει εισφορές (η 
ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των οργανισμών κύριας και επικουρικής κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και 
δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

ζ.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο  συμμετέχων έχει δηλώσει  στην  
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Υπεύθυνη  Δήλωση  της  προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  
προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και επικουρικής)  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  
της  ειδοποίησης  υποβολής  των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

η.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ, ε, ζ 
και η εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

θ.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους  σ’ 
αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του διαγωνισμού  και  αφετέρου ότι  
εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  
από  αρμόδια  αρχή  του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  
 
2. Οι αλλοδαποί : 

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1 του παρόντος 
κεφαλαίου (Γ). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

β.  Πιστοποιητικό της  κατά περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής  της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους. Πιστοποιητικό της  κατά περίπτωση 
αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής  της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  τελούν  υπό συνθήκες 
ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 
107 του Πτωχευτικού Κώδικα ή  υπό  άλλη  ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.  

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του.  

ε.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση και  επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 
αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει  να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (η ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των οργανισμών κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης). 

ζ. Πιστοποιητικό / πιστοποιητικά της / των  κατά περίπτωση αρμόδιας/ιων δικαστικής/ων  ή 
διοικητικής/ων  αρχής/ων  της χώρας εγκατάστασής τους, από το/τα οποίο/α να προκύπτει ότι κατά την 
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ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,  ο  συμμετέχων για όποιους φορείς έχει δηλώσει  στην  Υπεύθυνη  
Δήλωση  της  προηγουμένης  παραγράφου,  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  
(κύριας  και επικουρικής). 

η. Πιστοποιητικό  της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όταν ο Οικονομικός 
φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν Πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής  τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν  την  
πληρωµή  των φόρων και τελών. Ακολούθως, καταθέτει την ως άνω φορολογική ενημερότητα στην αρμόδια 
υπηρεσία (ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο) ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (03) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως 
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 
ταχυδρομείου. 

θ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή 
ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή  αλλοδαπά: 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα. 
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  
της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  των  ως  άνω παραγράφων, αφορά: 
α) όλους τους ομόρρυθμους εταίρους και τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,  
β) όλους τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Μονοπρόσωπη 
Ι.Κ.Ε., 
γ) τον Πρόεδρος του ∆.Σ. και όλους τους ∆ιευθύνοντες Σύµβουλους όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και 
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου όλους τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
 

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα), και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό  
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

      γ.  Εφόσον από την υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών  προσώπων  
έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο  υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τροποποίηση καταστατικού, μεταβολή ΔΣ, 
αλλαγή διαχειριστή). 

 
4. Οι συνεταιρισµοί : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της 
παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).  

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β-η της παραγράφου 1 (εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 
συνεταιρισμούς), και των περιπτώσεων β-η της παραγράφου 2 (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς) καθώς και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 παρόντος 
κεφαλαίου (Γ). 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες συµµετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση 
/Κοινοπραξία.  
 
     Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) από αυτόν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις 
δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κλπ.  
 
 
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

1. Η ένωση / κοινοπραξία προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών υποχρεούνται, 
μαζί με την προσφορά τους, να υποβάλλουν όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία για 
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Κατ΄ εξαίρεση, η εγγύηση συμμετοχής μπορεί 
να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης είτε στο όνομα ενός εξ αυτών, πλην όμως 
τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή 
ένωσης.  

2. Η εγγύηση συμμετοχής μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά σε 
πρωτότυπη μορφή στην Υπηρεσία (ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο).  

3. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της 
Δ.Ο.Υ. ή να έχει εκδοθεί από το διαδίκτυο μέσω του ‘’ΤAXIS NET’’, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτό θα 
αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. 

4. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα από την 
παρούσα διακήρυξη έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου 
ή, όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις (αναλυτικά αναφερόμενες). Επισημαίνεται ότι εκτός από την υπεύθυνη 
δήλωση / ένορκη βεβαίωση θα πρέπει να υποβάλλεται και η ανωτέρω περιγραφόμενη βεβαίωση 
οποιασδήποτε αρχής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Α΄  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                                     ΕΥΡΩ ......................................... 

 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/∆ιεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τµήµα 2ο  
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .................... ΕΥΡΩ ................................. 
 
1.Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
....................................... υπέρ της εταιρείας (2) ................................................................ ∆/νση 
................................. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της (3) 
................................................. για την προµήθεια (4) .......................................................................... 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. (5) 03/2015 ∆/ξή σας. 

2.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3.Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το νόμω/ ουσία βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (03) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

4.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
5.Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  

σας  µε  την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
6.Η παρούσα ισχύει µέχρι την (6) .................................................................................. 
7.Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  µας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  ∆ηµόσιο  
και   ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και  το  ποσό  της  παρούσας, δεν  υπερβαίνει το  όριο των εγγυήσεων που 
έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
         Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη. (6) 
 

∆ιατελούµε µε τιµή 
 

(7)............................. 
 
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 

1.   Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
2.   Επωνυµία αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 
3.   Ηµεροµηνία διαγωνισµού 
4.   Είδος και ποσότητα υπό προµήθεια είδους 
5.   Αριθµός διακήρυξης 
6.   Εφόσον η εγγύηση είναι µε ορισµένη ηµεροµηνία λήξης 
7.   Ονοµατεπώνυµο – Υπογραφή του εκπροσώπου της Τράπεζας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Β΄  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                             ΕΥΡΩ ......................................... 
 
Αθήνα ...............................(2)....................................... 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/∆ιεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τµήµα 2ο  (3) 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4) 
 
Κύριοι, 
1.Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5) Δ/νση ………….., µέχρι το ποσόν των  
...............................(6) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση από τον 
παραπάνω της Σύµβασης µε  αριθµ.  ...................(7),  για  την  προµήθεια  ..............................(8).  Από  
αυτήν  την  εγγύηση  θα  απαλλάξουµε  τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της παρούσας 
ή µε βάση την έγγραφη εντολή σας. 

2.∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για την καλή εκτέλεση της προµήθειας των ειδών του πιο πάνω 
διαγωνισµού επ΄αυτού για τον οποίο εγγυόµαστε. 

3.Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ένσταση  και  
χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή µερικά, σε 
περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του 
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (03) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς. 

4.Η παρούσα ισχύει μέχρι την ...................(9). 
5.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
6.Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  

σας  µε  την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
7.Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει 

υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε 
οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση 
µε τις εγγυητικές επιστολές). 

 
∆ιατελούµε µε τιµή 

 
.....................(10)............................. 

 
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 
1.  Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
2.  Τόπος - χρονολογία 
3.  Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 
4.  Στοιχεία της εγγυοδοσίας 
5.  Ονοµατεπώνυµο αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 
6.  Το ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολόγραφα 
7.  Αριθµός της Σύμβασης 
8.  Είδος και ποσότητα της προµήθειας 
9.  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 (02) μήνες 
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοµατεπώνυµο 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Γ΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                             ΕΥΡΩ ......................................... 
 
Αθήνα ...............................(2)....................................... 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/∆ιεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τµήµα 2ο  (3) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ......................... (4)    ΠΟΣΟΥ……….…………(5) 
Κύριοι, 
1. Πληροφορηθήκαμε από ……….............(6), ότι η Σύµβαση Νο .......(7), έχει υπογραφεί µεταξύ σας ως αγοραστές και 

του   ………………………… Δ/νση ………… ως  προµηθευτή  και  αφορά................(8),  συνολικής  αξίας  ...................(9)  
και  ότι  σύµφωνα  µε  τους  όρους  της παραπάνω συµβάσεως δικαιούται να λάβει από εσάς προκαταβολή ίση 
µε ....% της συνολικής αξίας των  υλικών έναντι εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ισόποσης αξίας. 

2. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εµείς.........(10), εγγυόµαστε, στο όνοµα του παραπάνω προµηθευτή  και δια 
της παρούσης υποχρεούµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ 
........(11) και µέσα σε τρεις (03) ηµέρες να σας πληρώσουµε ολικώς ή µερικώς, σε περίπτωση ολικού ή µερικού 
καταλογισµού, ανεξάρτητα από ενστάσεις ή εξαιρέσεις ανταγωνιστικότητας, σε περίπτωση υπάρξεως, του 
παραπάνω προµηθευτή και  χωρίς  να είµαστε εξουσιοδοτηµένοι να διερευνήσουµε εάν οι απαιτήσεις σας είναι 
βάσιµες ή όχι, το ποσό  της εγγυήσεως αυτής κατόπιν ειδοποιήσεώς σας κατ΄επί τη επιστροφή της παρούσας 
καταβάλλοντας επίσης και τόκους που αναλογούν σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης του 
προµηθευτέου υλικού. 

3. Η πληρωµή θα γίνει έναντι απλής δηλώσεώς σας ότι ο ανωτέρω προµηθευτής απέτυχε ολικώς ή  µερικώς να σας 
παραδώσει τα υπό προµήθεια υλικά µέσα σε συµφωνηθέν χρονικό διάστηµα και να σας  παραδώσει τα 
αναφερόµενα σχετικά προς τούτο έγγραφα. 

4. Η εγγυητική αυτή θα αποδεσµευτεί, ολικώς ή µερικώς, κατόπιν οδηγιών σας οι οποίες θα εκδοθούν µετά την 
λήψη από σας, των σχετικών εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………..(12)  
6. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
7. Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας  µε  

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
8. Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε 

κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα 
ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές). 

 
∆ιατελούµε µε τιµή 

..................(13).......................... 
 
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 
1. Επωνυµία εκδότη εγγύησης
2.   Τόπος - χρονολογία 
3.   Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 
4.   Στοιχεία της εγγυοδοσίας 
5.   Ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολογράφως 
6.   Επωνυµία αναδόχου, διεύθυνση. 
7.   Στοιχεία Σύµβασης 
8.   Είδος και ποσότητα προµήθειας 

9.   Συνολική αξία προµήθειας 
10. Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
11. Επωνυµία αναδόχου ∆ιεύθυνση 
12. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
13. Υπογραφή εκπροσώπου Τράπεζας Ονοµατεπώνυµο

 

 

 



Ανήκει στην υπ’ αριθµ.03/2015 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Γ.Δ.Ο.Υ./ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμ. 2ο 

Σελίδα 31 από 86 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Δ  ́ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                             ΕΥΡΩ ......................................... 

 
Αθήνα ...............................(2)....................................... 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/∆ιεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τµήµα 2ο  (3) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4) 

 
Κύριοι, 
1.Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5), µέχρι το ποσόν των  ...............................(6) 
στο οποίο και µόνο περιορίζεται  η  εγγύησή  µας  για  τη λειτουργία του  είδους……………. για χρονικό 
διάστημα………………………….. ,  σύμφωνα με την  µε  αριθµ....................(7) σύμβαση που  υπεγράφη  την  
.........................(7)  , για την προµήθεια ..............................(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον 
ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση την έγγραφη εντολή σας. 

2.∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για την καλή λειτουργία της προµήθειας των ειδών της πιο πάνω 
σύµβασης επ΄αυτής για τον οποίο εγγυόµαστε. 

3.Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ένσταση  και  χωρίς να 
ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή µερικά, σε περίπτωση 
ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης καλής λειτουργίας σε βάρος αυτού υπέρ του  οποίου εκδόθηκε η 
παρούσα, µέσα σε τρεις (03) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς. 

4.Επίσης αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να καταβάλλουµε ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 

5.Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας  µε  
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της. 
6.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
7.Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε 

κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα 
ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές). 

 
∆ιατελούµε µε τιµή 

 
.....................(9)............................. 

     
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 

1.Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
2.Τόπος - χρονολογία 
3.Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 
4.στοιχεία της εγγυοδοσίας 
5.Ονοµατεπώνυµο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 
6.Το ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολόγραφα 
7.Ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και αριθµός αυτής 
8.Είδος και ποσότητα της προµήθειας 
9.Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο 
 

 
 
 



Ανήκει στην υπ’ αριθµ.03/2015 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Γ.Δ.Ο.Υ./ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμ. 2ο 

Σελίδα 32 από 86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ/ΤΜΗΜΑ 2ο  
 
Αριθµ. Σύµβασης: ……/2015 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ # 

 
«Προμήθεια εξοπλισμού έρευνας και διάσωσης επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». 

 
 Στον Πειραιά, σήµερα  την ……………του μηνός  ………………., του έτους 201…, ημέρα …………….  στο Γρ. 342 της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιµένας Πειραιώς), οι υπογεγραµµένοι αφενός ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 
Υπηρεσιών, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις το Ελληνικό ∆ηµόσιο,  
ύστερα  από την  παροχή εξουσιοδότησης για  την  υπογραφή της σύµβασης που δόθηκε με την υπ’ αριθμ. 
……………………………. Απόφαση, και αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυµία ………….…………………………. και το 

διακριτικό τίτλο................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεύει στ …………………, Δ/νση 

………………………., Τ.Κ.…………….., Τηλ. ……………….,  ΦΑΞ……………………, που θα καλείται στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία  
συστάθηκε µε το υπ’ αριθµ.  ……………………….. καταστατικό, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο............. και  την  οποία  
εκπροσωπεί  για  την  υπογραφή της παρούσας δυνάµει του ανωτέρω κωδικοποιηµένου καταστατικού και του υπ’ 
αριθμ. ……… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ........................................), ο/η ……………………….., 

νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της .......................... , κάτοχος του υπ’ αριθµ.    ……………………….   δελτίου 
αστυνοµικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ ..........................................., συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
εξής: 
 Με βάση την αριθ. 03/2015 Δ/ξη διενεργήθηκε την ……………………… ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, 
διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού έρευνας και 
διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, προϋπολογισθείσης  αξίας πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ #524.525,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται). 
 
 Αποτέλεσμα του παραπάνω αναφερομένου διαγωνισμού ήταν η κατακύρωση της εν θέματι προμήθειας με 
την υπ’ αριθμ. ………………………….. Απόφαση του ..................  στην εταιρεία με την επωνυμία: 
«……………………………………» και το διακριτικό τίτλο..........., σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού 
ποσού των ……………………….€ (………………………………………………………………………… ), συμπεριλαμβανομένων των 
νομίμων κρατήσεων και ποσοστού 23% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 
 Ύστερα από αυτά, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει 

στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις 
οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια - παράδοση των ειδών του έργου «Εξοπλισμός 
έρευνας και διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Απόφαση 
Κατακύρωσης, σε συνδυασµό µε την προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική - Οικονοµική) καθώς  και  τις τεχνικές 
προδιαγραφές (Παράρτημα ΣΤ’) της υπ’ αριθµ.   03/2015 Δ/ξης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας σύμβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2o  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποία προορίζονται, ορίζονται ως κατωτέρω:  
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Υπηρεσία που 
ενδιαφέρεται 

Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδος 
(σε €) με κρατήσεις 

χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

   

            

  Αξία ….. :  €  

  Κρατήσεις υπέρ τρίτων € 

  ΦΠΑ  € 

  
 
Γενικό Σύνολο: €  

 
Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω εξοπλισμού, με όλες τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και άνευ 
πραγματικών ελαττωμάτων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ελεύθερων παντός νομικού ελαττώματος, 

με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  ́ )και 
συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς.  
Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε 
καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται, κατά περίπτωση, µε κρατήσεις, µεταφορικά, έξοδα εκτελωνισµού, ασφάλιση ειδών, 
ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα - επιβαρύνσεις μέχρι την προσήκουσα, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, 
παράδοση των υπό προµήθεια ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο υπό προµήθεια εξοπλισμός, που αναφέρεται στα Άρθρα 1 και 2, θα ανταποκρίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που προβλέπονται στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική - οικονοµική) και θα καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  ́ της υπ’ αριθµ. 03/2015 ∆ιακήρυξης και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πέρα από την υποχρέωσή της για συµµόρφωση µε τους όρους,  τις  τεχνικές προδιαγραφές της  
διακήρυξης και την Προσφορά της (τεχνική – οικονοµική), υπόσχεται ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός έχει 
κατασκευαστεί και εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους καλώς εννοούµενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, 
θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συµµορφώνεται  µε τις οδηγίες των αρµόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών του 
Υπουργείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ' – Τεχνικές Προδιαγραφές. Για τυχόν καθυστερήσεις 
από τον ανωτέρω απώτατο χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι  προβλεπόµενες από την κείμενη 
νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία δεν υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης. 
 
Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης, µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του 1/4 αυτού µε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων (Άρθρα 26 και 32 του Π.∆. 118/2007) 
και όχι πέραν της 31-10-2016. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κηρύξεως της προμηθεύτριας 
έκπτωτης. 
 
Ο τόπος παράδοσης είναι ……………………………………………………... 
  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ:  Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση των ειδών κατά τα 
αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ΄ της αριθ. 03/2015 διακήρυξης, µε τη διαδικασία των άρθρων 27 και 
28 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε την αριθµ. Π1/2489/22-8-1995 απόφαση ΥΠΕΜ. 
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Τυχόν έξοδα που θα απαιτηθούν για τη διενέργεια των δοκιμών – ελέγχων και την αντικατάσταση των ειδών που 
θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν την εταιρεία. 
 
 

Άρθρο 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 
 
Κατά τα λοιπά για την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στην αριθ. 03/2015 Διακήρυξη σε 
συνδυασμό με την τεχνική και οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας. 

 
 

Άρθρο 6ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή θα γίνει με: 
α- Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του έργου ή 
β-Χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) µε την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης έναντι ισόποσης εγγύησης. Το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αξίας θα 
καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υπό προμήθεια έργου ή 
ανάλογα με τον τρόπο που θα δηλωθεί στην προσφορά, ενώ σε περίπτωση μη δήλωσης θα λογιστεί ο πρώτος (α) 
τρόπος πληρωμής. 
 
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια έργου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή, ύστερα από έγγραφη εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του πρώτου συμβαλλομένου και μετά από τη 
διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στο όνομα 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «……………………………………………» μέχρι του ποσού των ……..…………….€ από τις αρμόδιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(π.δ. 118/07), την υπ  ́αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών 
και την υπ’ αριθμ. 46274/2014 (ΦΕΚ Β’ 2573) ΚΥΑ. 
 
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αριθ.  03/2015 διακήρυξης, οι οποίες ανέρχονται σε: 
Α) 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Β) 3% τέλος χαρτοσήμου επί της ανωτέρω (Α) κράτησης 
Γ) 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου  
Δ) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος για αγαθά  
και θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία από τον ανάδοχο. Τα σχετικά παραστατικά ο ανάδοχος οφείλει να 
τα προσκομίσει στο Φορέα μας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του.  
 

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 150/2. Το έργο εντάσσεται στις 
Έκτακτες  Δράσεις 2014 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
ποσοστό 100% πλην του Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. 
 
Διευκρινίζεται ότι: 
1.  Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην 
αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού ασφαλιστικού φορέα από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της 
επιχειρήσεως προς αυτό, καθώς και πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας κατ’ άρθρο 26 του 
ν.1882/90 διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο 
αντίστοιχα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
2.  Στο 100% της καθαρής αξίας του υπό προμήθεια έργου θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για αγαθά (Άρθρο 
24 του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94). Το αναλογούν ποσό κατατίθεται στο δικαιούχο ταμείο από τον ανάδοχο, 
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τα δε σχετικά παραστατικά υποβάλλονται στο Φορέα μας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του. 
3. Η υποβολή του τιµολογίου από τον προμηθευτή δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο 
35 παρ. 7 του π.δ. 118/07 προθεσμιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Για την  καλή  εκτέλεση των  όρων  της σύµβασης αυτής  η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   κατέθεσε  την υπ  ́αριθμ. ….……………….  
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………..……………………. ποσού …….……………………. ΕΥΡΩ  ισχύος ………….………, που 
καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Α’ 
160) . 
 
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί  στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά την 
οριστική  παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της  Υπηρεσίας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ισχύος ………………….. ετών, για την καλή λειτουργία των ειδών (σύμφωνα 
με το Παράρτημα ΣΤ  ́της αριθ. 03/2015 Δ/ξης), εκ ποσοστού  ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας αυτών, χωρίς 
ΦΠΑ, ήτοι  ……………….. €. 
 
Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Μετά  από  έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας δύναται να επιτραπεί η εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας που 
απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε αναγνωρισµένες Τράπεζες ή Οργανισµούς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

 Για  τυχόν  καθυστερήσεις από τον προβλεπόµενο χρόνο παράδοσης, αθέτηση ή µη εκτέλεση ή µη κανονική 
εκτέλεση οποιουδήποτε όρου της  σύµβασης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα επιβάλλονται σ’ αυτήν από την Υπηρεσία οι 
προβλεπόµενες στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου  (Π∆ 118/2007) κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που 
προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 03/2015 διακήρυξη. 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο    
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (Α΄19) «Προμήθειες του 
Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις τις οδηγίας 
2004/18/ΕΚ» και του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07 ΦΕΚ. Α΄150) καθώς και της υπ’ αριθμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφασης 
Υπουργών Οικονομικών-Προστασίας του Πολίτη «Διαδικασία εκτέλεσης προμηθειών και επισκευών που 
αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό 
Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής του (περίπτωση κβ΄ μέρους ΙΙ 
παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.2286/95, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.3922/2011) των οποίων 
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης με αριθμ. 
03/2015 και την τεχνική και οικονομική προσφορά της. 
 
Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση ισχύουν τα αναφερόµενα στην προσφορά (Οικονοµική - Τεχνική)  της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στη ∆ιακήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αµφιβολίας, οι όροι της διακήρυξης και της παρούσας 
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σύµβασης θεωρούνται ισχυρότεροι της προσφοράς. 
 

Επιτρέπεται  η τροποποίηση όρων της παρούσης σύµφωνα µε την  παρ. 4 του  άρθρου 24 του  Π.∆. 118/2007 όταν  

αυτό κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων επιτροπών. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συμβαλλόμενων μερών, υπογράφεται νόµιµα και από τους δύο συµβαλλόµενους σε τρία (03) όµοια πρωτότυπα. 
 
Από τα ανωτέρω πρωτότυπα της σύµβασης δύο (02) παραµένουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./∆Ι.Π.Ε.Α. 2ο το δε άλλο θα λάβει ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  που  ενεργεί  για λογαριασµό της. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
       ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
                                                   Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Α΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ Α’: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ Β’: ΟΡΜΙΔΟΒΟΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ (ΟΣΤΕ) & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΕΙΔΟΣ Γ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ( ΠΝΕΥΣΤΕΣ

ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΛΕΜΒΟΙ & ΔΙΧΤΥΑ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΝΑΥΑΓΟΥ )
ΕΙΔΟΣ Δ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΙΔΟΣ Ε’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΥΑ/ΛΣ.
ΕΙΔΟΣ ΣΤ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ Ζ’: ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

- ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΕΙΔΟΣ Α’: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά

στον καθορισμό των απαιτήσεων για την
προμήθεια σωστικού εξοπλισμού για
χρήση από τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων
Έρευνας & Διάσωσης. Ειδικότερα, αφορά
στα ακόλουθα είδη:

α) Βεγγαλικά χειρός, σε ποσότητα
(1.000) τεμαχίων.

β) Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου
ερυθρές, σε ποσότητα (1.000)
τεμαχίων.

γ) Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου
φωτιστικές (λευκές), σε ποσότητα
(1.400) τεμαχίων.

δ) Επιπλέοντα καπνογόνα, σε
ποσότητα (850) τεμαχίων.

ΝΑΙ

1.2. Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή.

ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
2.1. Όλα τα είδη θα είναι καινούρια,

αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας
και κατασκευασμένα όχι περισσότερο
από ένα (1) μήνα πριν από τον
ημερολογιακό μήνα της ημερομηνίας
παράδοσής τους στο ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

2.2. Στην τεχνική προσφορά θα
αναγράφονται το εργοστάσιο (επωνυμία,
διεύθυνση) και η χώρα κατασκευής των
ειδών.

ΝΑΙ

2.3. Με την τεχνική προσφορά θα
προσκομιστεί αντίγραφο ισχύοντος
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για
το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής με
πεδίο εφαρμογής σχετικό με την
κατασκευή του προσφερόμενου
σωστικού εξοπλισμού της Οδηγίας
96/98/ΕΚ, όπως ισχύει, εκδοθέν από
κατάλληλο φορέα διαπίστευσης –
κοινοποιημένο Οργανισμό, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας.

ΝΑΙ

2.4. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού,
κατασκευής, απόδοσης, σήμανσης και

ΝΑΙ
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συσκευασίας των υπό προμήθεια ειδών
θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας  96/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, που ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ
Α΄231), όπως ισχύει, έτσι ώστε να
καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις των
Διεθνών Συμβάσεων (SOLAS ’74)και των
Αποφάσεων - Εγκυκλίων ΙΜΟ για την
κατηγορία του εκάστοτε είδους.
Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας
Τεχνικής Προδιαγραφής με το ΠΔ 347/98
(ΦΕΚ Α΄231), όπως ισχύει ή/και
ισχύοντες Κανονισμούς SOLAS,
Αποφάσεις – Εγκύκλιους IMO
υπερισχύουν το ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ Α΄231),
όπως ισχύει και οι εν λόγω Κανονισμοί –
Αποφάσεις – Εγκύκλιοι, με την
επιφύλαξη αυστηρότερων όρων της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, οι
οποίες έχουν τεθεί λόγω επιχειρησιακών
απαιτήσεων.

2.5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει με την τεχνική προσφορά του
Πιστοποιητικό Έγκρισης τύπου σύμφωνα
με την Οδηγία 96/98/ΕΚ, όπως ισχύει,
που ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ΠΔ 347/98(ΦΕΚ Α΄231),
όπως ισχύει, εκδοθέν από
Κοινοποιημένο Οργανισμό για τα
προσφερόμενα είδη με την εξαίρεση του
είδους Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου
φωτιστικές (λευκές).

ΝΑΙ

2.6. Οι προδιαγραφές σήμανσης και
συσκευασίας να είναι σύμφωνες  και με
την Αρ. 4231/17/2012/6-3-2012 Εγκύκλιο
ΥΠΑΑΝ/ΚΕΕΠ/ΔΜ-Κ/Γ

ΝΑΙ

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ
3.1. Βεγγαλικά χειρός (Hand Flares)
3.1.1. Ποσότητα: Χίλια (1000) τεμάχια ΝΑΙ
3.1.2. Η καύση να γίνεται ομοιόμορφα με

έντονο χρώμα με μέση ένταση
φωτεινότητας τουλάχιστον 15.000 cd.

ΝΑΙ

3.1.3. Χρώμα παραγόμενου φωτός/φλόγας
(flare)κατά την καύση: ΕΡΥΘΡΟ

NAI

3.1.4. Διάρκεια καύσης: τουλάχιστον 60 sec. ΝΑΙ
3.1.5. Να λειτουργούν και βρεγμένα.

Να συνεχίζουν να καίγονται αν
βυθιστούν για χρονικό διάστημα 10s σε
βάθος 100 mm νερού.

ΝΑΙ
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3.1.6. Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 έτη από την
ημερομηνία κατασκευής τους.

NAI

3.2. Φωτοβολίδες Αλεξιπτώτου Ερυθρές:

3.2.1. Ποσότητα: Χίλια (1000) τεμάχια NAI
3.2.2. Η καύση να γίνεται ομοιόμορφα με

έντονο χρώμα με μέση ένταση
φωτεινότητας τουλάχιστον 30.000 cd.

NAI

3.2.3. Χρώμα παραγόμενου φωτός/φλόγας:
(flare)ΕΡΥΘΡΟ

ΝΑΙ

3.2.4. Διάρκεια καύσης: τουλάχιστον 40 sec. ΝΑΙ
3.2.5. Κατά την κάθετη πυροδότηση της

φωτοβολίδας, να διανύει απόσταση σε
Ύψος (Altitude) τουλάχιστον 300 m.

ΝΑΙ

3.2.6. Ταχύτητα καθόδου φωτιστικού
τμήματος: το πολύ 5m/sec.

ΝΑΙ

3.2.7. Να λειτουργούν και βρεγμένες. ΝΑΙ
3.2.8. Kατά την εκτόξευση με κατακόρυφη

θέση του σωλήνα εκτόξευσης, η τροχιά
ανόδου της φωτοβολίδας δεν θα
παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των
20° από τον κατακόρυφο άξονα,
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών από
στάση.

ΝΑΙ

3.2.9. Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 έτη από την
ημερομηνία κατασκευής τους.

ΝΑΙ

3.3. Φωτοβολίδες Αλεξιπτώτου Φωτιστικές
/Λευκές:

3.3.1. Ποσότητα: Χίλια τετρακόσια (1400)
τεμάχια.

ΝΑΙ

3.3.2. Η καύση να γίνεται ομοιόμορφα με
έντονο χρώμα με μέση ένταση
φωτεινότητας τουλάχιστον 100.000 cd.

ΝΑΙ

3.3.3. Χρώμα παραγόμενου φωτός/φλόγας:
(flare)ΛΕΥΚΟ

ΝΑΙ

3.3.4. Διάρκεια καύσης: τουλάχιστον 30 sec. ΝΑΙ
3.3.5. Η φωτοβολίδα να απελευθερώνεται

τουλάχιστον σε ύψος 300m.
ΝΑΙ

3.3.6. Η ταχύτητα καθόδου φωτιστικού
τμήματος: το πολύ 5m/sec.

ΝΑΙ

3.3.7. Να λειτουργούν και βρεγμένες. ΝΑΙ
3.3.8. Κατά την εκτόξευση με κατακόρυφη

θέση του σωλήνα εκτόξευσης, η τροχιά
ανόδου της φωτοβολίδας να μην
παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των
20° από τον κατακόρυφο άξονα,
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών από
στάση.

ΝΑΙ

3.3.9. Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 έτη από την NAI
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ημερομηνία κατασκευής τους.
3.4. Επιπλέοντα Καπνογόνα:
3.4.1 Ποσότητα: Οχτακόσια πενήντα (850)

τεμάχια.
NAI

3.4.2 Να παράγουν καπνό χρώματος
πορτοκαλί υψηλής ορατότητας με
ομοιόμορφο ρυθμό για διάστημα
τουλάχιστον τριών λεπτών, όταν
επιπλέουν σε ήρεμη θάλασσα.

ΝΑΙ

3.4.3 Να μην αναδίδουν φλόγα, καθόλη τη
διάρκεια παραγωγής καπνού.

ΝΑΙ

3.4.4 Να μην βυθίζονται. ΝΑΙ
3.4.5 Να λειτουργούν και βρεγμένα. Να

συνεχίζουν να παράγουν καπνό αν
βυθιστούν για χρονικό διάστημα 10s σε
βάθος 100 mm νερού.

ΝΑΙ

3.4.6 Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 έτη από την
ημερομηνία κατασκευής τους.

NAI

4 ΣΗΜΑΝΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4.1 Η σήμανση του σωστικού εξοπλισμού θα

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 96/98/ΕΚ, όπως
ισχύει, που ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ Α΄231),
όπως ισχύει. Επιπρόσθετα θα είναι
σύμφωνα και με την Αρ.
4231/17/2012/6-3-2012 Εγκύκλιο
ΥΠΑΑΝ/ΚΕΕΠ/ΔΜ-Κ/Γ.Κάθε τεμάχιο κάθε
είδους θα έχει σημανθεί σε εμφανές
σημείο με ανεξίτηλη σήμανση με το
σήμα πιστότητας που προβλέπεται από
την Οδηγία 96/98/ΕΚ, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται
από την εν λόγω νομοθεσία.

NAI

4.2 Έκαστο από τα προσφερόμενα είδη να
είναι τοποθετημένο σε αδιάβροχη
συσκευασία.

ΝΑΙ

5 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
5.1 Έκαστο από τα προσφερόμενα είδη θα

φέρει ανεξίτηλα τυπωμένες στην
επιφάνειά του συνοπτικές οδηγίες
χρήσης.

NAI

5.2 Κατά την παράδοση ο προμηθευτής θα
προσκομίσει αναλυτικό τεχνικό
εγχειρίδιο με οδηγίες ασφάλειας,
αποθήκευσης, καταστροφής –
απόσυρσης των προσφερόμενων υλικών
για χρήση από τους κεντρικούς
διαχειριστές της Υπηρεσίας, εις τριπλούν,
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ
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6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
6.1 Τόπος παράδοσης των υλικών είναι οι

εγκαταστάσεις ΔΕΠΙΧ 3Ο (κτήριο Σχολής
Λιμενοφυλάκων), τέρμα Οικονόμου και
Ξανθοπουλίδου,  Χ"Κυριάκειο Πειραιά.

ΝΑΙ

6.2 Κατά την παράδοση των ειδών ο
Προμηθευτής να προσκομίσει Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή ότι τα
παραδοθέντα είδη ανά αριθμό παρτίδας
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Συγκεκριμένα, να αναγράφονται
αναλυτικά οι τιμές των τεχνικών
χαρακτηριστικών των προσφερόμενων
ειδών, καθώς επίσης και οποιαδήποτε
τυχόν επιπρόσθετη ιδιότητα – τεχνικό
χαρακτηριστικό των προσφερόμενων
ειδών.

6.3 Χρόνος παράδοσης: το αργότερο
τέσσερις (04) μήνες από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης

ΝΑΙ

6.4 Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά
σε:
α) Έλεγχο Πιστοποιητικού Έγκρισης
Τύπου για τα παραδοθέντα είδη
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της  παρ/φου
2.5
β) Έλεγχο Δήλωσης Συμμόρφωσης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ/φου
6.2
γ) ημερομηνία κατασκευής των ειδών,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανωτέρω
παρ/φου 2.1
δ) ποσοτική καταμέτρηση
ε) ποιοτικό έλεγχο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής με
δειγματοληπτικό έλεγχο:
Θα εξεταστούν κατ΄ελάχιστον:
1. Συμφωνία των ειδών με τις απαιτήσεις
των Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα, όπως
μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε
αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού.
3. Σήμανση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της παρ/φου 4.
4. Εγχειρίδια χρήσης, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ/φου 5.

Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία
παραλαβής κλιμάκιο στελεχών ΑΛΣ-

ΝΑΙ
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ΕΛΑΚΤ/ΔΕΠΙΧ 3Ο, θα προβεί σε δοκιμή
τυχαίου δείγματος δύο (2) τεμαχίων από
τα παραδοθέντα υλικά των παραγράφων
3.1, 3.2, 3.3. Κατά τη δοκιμή θα πρέπει
να διαπιστωθεί, κατά την απόλυτη κρίση
των στελεχών του κλιμακίου και
ομόφωνα, η συμφωνία των δειγμάτων με
τους όρους της σύμβασης, προκειμένου
να παραληφθούν τα υλικά.  Για το λόγο
αυτό και προς αναπλήρωση του
δείγματος, οι τελικές ποσότητες της
σύμβασης στα τρία παραπάνω είδη θα
είναι αυξημένες κατά δύο (2) τεμάχια,
αδαπάνως για την Υπηρεσία (με δαπάνη
του προμηθευτή).
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ΕΙΔΟΣΒ’: ΟΡΜΙΔΟΒΟΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ (ΟΣΤΕ) &ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1.

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή
αφορά στον καθορισμό των
απαιτήσεων για την προμήθεια
σωστικού εξοπλισμού για χρήση από
τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ κατά
τη διεξαγωγή επιχειρήσεων Έρευνας
& Διάσωσης. Ειδικότερα, η
προμήθεια αφορά στα ακόλουθα
είδη:
α) Ορμιδοβόλες Συσκευές Ταχείας
Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.),  σε ποσότητα
(235) τεμαχίων.
β) Ανταλλακτικές Ρουκέτες Ο.Σ.Τ.Ε.,
για αναγόμωση υφιστάμενων
υπηρεσιακών, Ορμιδοβόλων
Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης
(ΟΣΤΕ)οι οποίες είναι τύπου IKAROS
LINE κατασκευής HANSSON
PYROTECH σε ποσότητα (250)
τεμαχίων.

ΝΑΙ

1.2. Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή.

ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
2.1. Όλα τα είδη θα είναι καινούρια,

αμεταχείριστα, σύγχρονης
τεχνολογίας και κατασκευασμένα
όχι περισσότερο από δύο (2) μήνες
πριν από τον ημερολογιακό μήνα
της ημερομηνίας παράδοσής τους
στο ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

2.2. Στην τεχνική προσφορά θα
αναγράφονται το εργοστάσιο
(επωνυμία, διεύθυνση) και η χώρα
κατασκευής των ειδών.

ΝΑΙ

2.3. Με την τεχνική προσφορά θα
προσκομιστεί αντίγραφο ισχύοντος
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
για το δηλωθέν εργοστάσιο
κατασκευής με πεδίο εφαρμογής
σχετικό με την κατασκευή του
προσφερόμενου σωστικού
εξοπλισμού της Οδηγίας 96/98/ΕΚ,
όπως ισχύει, εκδοθέν από
πιστοποιημένο φορέα διαπίστευσης
– κοινοποιημένο Οργανισμό,

ΝΑΙ
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν
λόγω Οδηγίας.

2.4. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού,
κατασκευής, απόδοσης, σήμανσης
και συσκευασίας των υπό
προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
96/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, που ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ
Α΄231), όπως ισχύει, έτσι ώστε να
καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις
των Διεθνών Συμβάσεων SOLAS ’74
και των Αποφάσεων - Εγκυκλίων
ΙΜΟ για την κατηγορία του εκάστοτε
είδους.
Σε περίπτωση αντίφασης της
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής
με το ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ Α΄231), όπως
ισχύει ή/και ισχύοντες Κανονισμούς
SOLAS, Αποφάσεις – Εγκύκλιους
IMO υπερισχύουν το ΠΔ 347/98
(ΦΕΚ Α΄231), όπως ισχύει και οι εν
λογω Κανονισμοί – Αποφάσεις –
Εγκύκλιοι, με την επιφύλαξη
αυστηρότερων όρων της παρούσας
τεχνικής προδιαγραφής, οι οποίες
έχουν τεθεί λόγω επιχειρησιακών
απαιτήσεων.

ΝΑΙ

2.5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει με την
τεχνική προσφορά του
Πιστοποιητικό Έγκρισης τύπου
σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ,
όπως ισχύει, που ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ΠΔ
347/98(ΦΕΚ Α΄231), όπως ισχύει,
εκδοθέν από Κοινοποιημένο
Οργανισμό. Το Πιστοποιητικό θα
αφορά το προσφερόμενο είδος και
όχι παραπλήσιο.

ΝΑΙ

2.6. Οι προδιαγραφές σήμανσης και
συσκευασίας να είναι σύμφωνες
και με την Αρ. 4231/17/2012/6-3-
2012 Εγκύκλιο ΥΠΑΑΝ/ΚΕΕΠ/ΔΜ-
Κ/Γ.

ΝΑΙ

2.7. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται
αναλυτικά στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή νοείται ότι θα γίνει
σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις

ΝΑΙ



10

της τεχνολογίας.
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ
3.1. Ορμιδοβόλες Συσκευές Ταχείας

Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.)
3.1.1. Ποσότητα: Διακόσια τριάντα πέντε

(235) τεμάχια
ΝΑΙ

3.1.2. Αυτόνομη κατά μονάδα φορητή
συσκευή, ευκολόχρηστη, με
πλαστικό σώμα.

ΝΑΙ

3.1.3. Διαστάσεις:
Μήκος 33-35 cm.
Διάμετρος 18-25cm

ΝΑΙ

3.1.4. Βάρος: 4-5 Kg ΝΑΙ
3.1.5. Μέρη:

(1) Μία ρουκέτα, πλήρως
αφαιρούμενη, ώστε να δύναται η
αναγόμωση της συσκευής
(2) Αρμίδιο τουλάχιστον 230m
(3) Μηχανισμός Πυροδότησης με
περόνη ασφάλισης ή ισοδύναμο
τρόπο ασφάλισης.

NAI

3.1.6. Χρόνος ισχύος λειτουργίας (αφορά
τη ρουκέτα): Τρία (3) έτη
τουλάχιστον.

ΝΑΙ

3.2. Ανταλλακτικές Ρουκέτες Συσκευών
ρίψης σχοινιού Ο.Σ.Τ.Ε.

3.2.1. Ποσότητα: Διακόσια πενήντα (250)
τεμάχια.

ΝΑΙ

3.2.2. Οι υπό προμήθεια ανταλλακτικές
Ρουκέτες Συσκευών ρίψης σχοινιού
Ο.Σ.Τ.Ε.,θα χρησιμοποιηθούν για την
αναγόμωση υφιστάμενων
υπηρεσιακών, Ορμιδοβόλων
Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης
(ΟΣΤΕ). Οι υφιστάμενες
υπηρεσιακές συσκευές είναι τύπου
IKAROSLINE κατασκευής HANSSON
PYROTECH.

ΝΑΙ

3.2.3. Η απόσταση έλξης ορμιδίου να είναι
τουλάχιστον 230 m.

NAI

3.2.4 Οριζόντια απόκλιση τροχιάς
ρουκέτας: το πολύ 10% της
απόστασης έλξης, ανεξαρτήτως
καιρικών συνθηκών, από στάση.

ΝΑΙ

3.2.5 Να λειτουργούν και βρεγμένες. ΝΑΙ
3.2.6 Κατάλληλες για αναγόμωση

υφιστάμενων υπηρεσιακών,
Ορμιδοβόλων Συσκευών Ταχείας
Εκτόξευσης (ΟΣΤΕ) τύπου
IKAROSLINE κατασκευής HANSSON
PYROTECH.Να κατατεθεί κατά την

ΝΑΙ
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τεχνική προσφορά Υπεύθυνη
Δήλωση του/των νομίμου/ων
εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου
Αναδόχου και Βεβαίωση του
κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα
είδη είναι πλήρως κατάλληλα για
τον τύπο της συσκευής για την
οποία προορίζονται.Η
καταλληλότητα – συμβατότητα, να
αποδεικνύεται και με Δήλωση
Συμμόρφωσης (Delaration of
Conformity) του κατασκευαστή, η
οποία θα προσκομίζεται με την
παράδοση των ειδών.

3.2.7 Χρόνος ισχύος λειτουργίας: Τρία (3)
έτη τουλάχιστον. ΝΑΙ

4. ΣΗΜΑΝΣΗ –ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4.1 Η σήμανση του σωστικού

εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 96/98/ΕΚ, όπως ισχύει, που
ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ
Α΄231), όπως ισχύει και με την Αρ.
4231/17/2012/6-3-2012 Εγκύκλιο
ΥΠΑΑΝ/ΚΕΕΠ/ΔΜ-Κ/Γ.

ΝΑΙ

4.2 Έκαστο από τα προσφερόμενα είδη
να είναι τοποθετημένο σε
αδιάβροχη συσκευασία.

ΝΑΙ

5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
5.1 Έκαστο από τα προσφερόμενα είδη

θα φέρει ανεξίτηλα τυπωμένες στην
επιφάνειά του συνοπτικές οδηγίες
χρήσης.

ΝΑΙ

5.2 Κατά την παράδοση ο προμηθευτής
θα προσκομίσει αναλυτικό τεχνικό
εγχειρίδιο με οδηγίες ασφάλειας,
αποθήκευσης, καταστροφής –
απόσυρσης των προσφερόμενων
υλικών για χρήση από τους
κεντρικούς διαχειριστές της
Υπηρεσίας, εις τριπλούν, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική
ή Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
6.1 Τόπος παράδοσης των υλικών είναι

οι εγκαταστάσεις ΔΕΠΙΧ 3Ο (κτήριο
Σχολής Λιμενοφυλάκων), τέρμα
Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου,
Χ"Κυριάκειο Πειραιά.

ΝΑΙ
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6.2 Κατά την παράδοση των ειδών να
προσκομισθεί Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή ότι
τα παραδοθέντα είδη ανά αριθμό
παρτίδας είναι κατασκευασμένα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Τεχνικών Προδιαγραφών.
Συγκεκριμένα, να αναγράφονται
αναλυτικά οι τιμές των τεχνικών
χαρακτηριστικών των
προσφερόμενων ειδών, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε τυχόν
επιπρόσθετη ιδιότητα – τεχνικό
χαρακτηριστικό των
προσφερόμενων ειδών.

ΝΑΙ

6.3 Ο Χρόνος παράδοσης θα είναι το
αργότερο τέσσερις (04) μήνες από
την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της σύμβασης.

ΝΑΙ

6.4 Η παραλαβή θα συνίσταται
υποχρεωτικά σε:
α) Έλεγχο Πιστοποιητικού Έγκρισης
Τύπου για τα παραδοθέντα είδη
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρ/φου 2.5
β) Έλεγχο Δήλωσης Συμμόρφωσης
για τα παραδοθέντα είδη σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των παρ/φων
3.2.6 και 6.2
γ) Έλεγχο ημερομηνίας κατασκευής
των ειδών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ανωτέρω παρ/φου
2.1
δ) ποσοτική καταμέτρηση
ε) ποιοτικό έλεγχο, κατά την κρίση
της επιτροπής παραλαβής με
δειγματοληπτικό έλεγχο:

Θα εξεταστούν κατ΄ελάχιστον:
1. Συμφωνία των ειδών με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών
2. Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα -
οποιαδήποτε αλλοίωση της
επιφάνειας του υλικού
3. Σήμανση, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ/φου 4
4. Εγχειρίδια χρήσης, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρ/φου 5

ΝΑΙ
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Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία
παραλαβής και ανεξάρτητα τυχόν
άλλων ενεργειών, κλιμάκιο
στελεχών ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΠΙΧ 3ο, θα
προβεί σε δοκιμή τυχαίου δείγματος
δύο (2) τεμαχίων από τα
παραδοθέντα υλικά των
παραγράφων 3.1 και 3.2. Κατά τη
δοκιμή θα πρέπει να διαπιστωθεί,
κατά την απόλυτη κρίση των
στελεχών του κλιμακίου και
ομόφωνα, η συμφωνία των
δειγμάτων με τους όρους της
σύμβασης, προκειμένου να
παραληφθούν τα υλικά.  Για το λόγο
αυτό και προς αναπλήρωση του
δείγματος, οι τελικές ποσότητες της
σύμβασης στα δύο παραπάνω είδη
θα είναι αυξημένες κατά δύο (2)
τεμάχια, αδαπάνως για την
Υπηρεσία (με δαπάνη του
προμηθευτή).
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ΕΙΔΟΣ Γ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
( ΠΝΕΥΣΤΕΣ ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΛΕΜΒΟΙ & ΔΙΧΤΥΑ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΝΑΥΑΓΟΥ )

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Τα εναέρια μέσα του Λιμενικού

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας
και διάσωσης σε ολόκληρο τον
ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Για να
είναι επιτυχής η έκβαση  των
αποστολών αυτών, χρειάζεται
εξοπλισμός με σχετική πιστοποίηση
και περιορισμούς για χρήση από
εναέρια μέσα. Οι τεχνικές
προδιαγραφές που περιγράφονται
στο παρόν αφορούν την προμήθεια
δύο (02) τεμαχίων σωσιβίων λέμβων
αεροπορικού τύπου (aviation life
rafts) και δύο (02) τεμαχίων διχτύων
διάσωσης ναυαγού από ελικόπτερο
(helicopter rescue net), τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν από τα
πληρώματα των εναέριων μέσων
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό τη
διάσωση ανθρώπινων ζωών στη
θάλασσα. Για το συγκεκριμένο
υποέργο (ΕΙΔΟΣ Γ) ο εκάστοτε
προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει
προσφορά για τη συμμετοχή του
είτε για το σύνολο του υποέργου,
είτε για μέρος αυτού ανά είδος (Σε
κάθε περίπτωση, για το σύνολο των
τεμαχίων ανά είδος).

ΝΑΙ

1.2 Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή.

ΝΑΙ

2. ΠΝΕΥΣΤΗ ΣΩΣΙΒΙΑ ΛΕΜΒΟΣ
ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΟΥ (AVIATION LIFE
RAFT)

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
2.1.1 Θα είναι

καινούριες/αχρησιμοποίητες και ο
προμηθευτής θα δηλώνει τη χώρα
και το εργοστάσιο κατασκευής
(επωνυμία, διεύθυνση κ.λ.π.).

ΝΑΙ

2.1.2 Η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας
κατασκευής και της ημερομηνίας
παράδοσης δεν θα ξεπερνά το ένα
έτος.

ΝΑΙ
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2.1.3 Η κατασκευή και ο παρεχόμενος
εξοπλισμός θα συμφωνούν με τις
απαιτήσεις που προβλέπονται από
EASA / ETSO-2C70b (Type I ή Type ΙΙ)
ή/και FAA-TSOC70 (Type I ή Type ΙΙ)
όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί
μέχρι την ημερομηνία του
διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.1.4 Χρωματισμό με έντονα ευδιάκριτα
υλικά.

ΝΑΙ

2.1.5 Οροφή αυτόματης ή χειροκίνητης
ανάπτυξης χρώματος λαμπρού
πορτοκαλί ή κίτρινου
φωσφορίζοντος και με ταινίες
ανακλαστικές, η τοποθέτησή των
οποίων θα είναι σύμφωνη με τα
ανωτέρω πρότυπα.

ΝΑΙ

2.1.6 Χωρητικότητα τουλάχιστον 4
ατόμων.

ΝΑΙ

2.1.7 Οι σωσίβιες λέμβοι θα περιέχονται
σε θήκη-σάκο προστασίας από
εύκαμπτο υλικό υψηλής αντοχής.

ΝΑΙ

2.1.8 Δεν θα ξεπερνούν τα 25 κιλά
συνολικού βάρους μαζί με τα
εσωτερικά μεταφερόμενα
εξαρτήματα και εξοπλισμό.

ΝΑΙ

2.1.9 Οι διαστάσεις της σωσίβιας λέμβου
θα είναι τέτοιες ώστε σε χειροκίνητη
ενεργοποίηση να είναι δυνατός ο
χειρισμός της από ένα μόνο άτομο
αλλά και να μπορεί να
απελευθερωθεί και να
ενεργοποιηθεί διαμέσου των
προβλεπόμενων ανοιγμάτων και
θυρών που υπάρχουν στα εναέρια
μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

2.1.10 Πρόβλεψη ώστε μετά την
ενεργοποίηση της λέμβου εντός
ύδατος και σε περίπτωση
ανατροπής της να μπορεί να
επανέρθει σε κανονική θέση από
ένα μόνο μη εκπαιδευμένο άτομο.

ΝΑΙ

2.1.11 Πάνω στο κάλυμα όλων των
πνευστών λέμβων θα
αναγράφονται:
- Το όνομα της κατασκευάστριας
εταιρείας ή το εμπορικό της σήμα
(trademark).
- Ο αριθμός σειράς του προϊόντος
(serial number)
- Ημερομηνία κατασκευής

ΝΑΙ
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- Μέγιστος αριθμός ατόμων που
μπορεί να εξυπηρετήσει η λέμβος,
με γράμματα σε χρώμα που
έρχεται σε αντίθεση με το χρώμα
της πνευστής σχεδίας.

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ -
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΑΙ

3.1 Ο προμηθευτής οφείλει να
υποβάλει πρωτότυπο πιστοποιητικό
για χρήση από εναέρια μέσα : EASA
/ETSO-2C70b ή/και FAA-TSO C70
όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί
μέχρι την ημερομηνία του
διαγωνισμού κατά την παράδοση
των ειδών. Κατά την τεχνική
προσφορά να υποβληθεί Υπεύθυνη
Δήλωση του/των νομίμου/ων
εκπροσώπου/ων του υποψηφίου
αναδόχου πως το εν λόγω
πιστοποιητικό θα προσκομισθεί με
μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου
κατά την παράδοση των ειδών.
Έκαστη λέμβος θα συνοδεύεται από
κάρτα μητρώου (equipment log
card). Η κάρτα μητρώου θα
παραδοθεί κατά την παράδοση των
προσφερόμενων ειδών.

ΝΑΙ

3.2 Ο προμηθευτής οφείλει να
υποβάλει με την τεχνική προσφορά
αντίγραφο πιστοποιητικού ΙSO 9001
του δηλωθέντος εργοστασίου
κατασκευής, με πεδίο εφαρμογής
σχετικό με την κατασκευή του υπό
προμήθεια είδους, το οποίο θα
πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΝΑΙ

3.3 Κατά την παράδοση των ειδών να
προσκομισθεί Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή ότι
τα προσφερόμενα είδη είναι
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, να
αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές
των τεχνικών χαρακτηριστικών των
προσφερόμενων ειδών της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής,
καθώς επίσης και οποιαδήποτε
τυχόν επιπρόσθετη ιδιότητα-τεχνικό
χαρακτηριστικό των ειδών.

ΝΑΙ

3.4 Για τις λέμβους που επισκευάστηκαν ΝΑΙ
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ή αντικαταστάθηκαν κατά την
διάρκεια της εγγύησης, η εγγύηση
παρατείνεται τόσο χρόνο, όσος
απαιτήθηκε μέχρι την εμφάνιση της
βλάβης ή ζημιάς από την ημέρα
έναρξης του χρόνου εγγύησης,
καθώς και του χρόνου
αποκατάστασης αυτής. Ενώ εφόσον
παρουσιαστεί ίδια βλάβη για
δεύτερη φορά εντός περιόδου
εγγύησης ο προμηθευτής
υποχρεούται σε πλήρη
αντικατάστασή της με νέα καθώς και
σε νέα εγγύηση τεσσάρων (04) ετών.

3.5 Ο προμηθευτής θα παρέχει γραπτή
εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον τεσσάρων (04) ετών και
απεριόριστη τεχνική υποστήριξη για
το ίδιο διάστημα με έξοδα του
προμηθευτή.

ΝΑΙ

3.6 Τα διαστήματα περιοδικής
επιθεώρησης και συντήρησης
πρέπει να είναι όχι μικρότερα από
δύο (2) έτη.

ΝΑΙ

3.7 Πλήρη περιγραφή και κόστος των
αναλώσιμων υλικών που
απαιτούνται για την περιοδική
επιθεώρηση / συντήρηση των
λέμβων.Οικονομικά στοιχεία δεν
πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική
προσφορά, αλλά μόνο στην
οικονομική προσφορά.

ΝΑΙ

3.8 Πλήρη περιγραφή και κόστος τυχόν
ειδικών εργαλείων που απαιτούνται
για την επιθεώρηση του
υλικού.Οικονομικά στοιχεία δεν
πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική
προσφορά, αλλά μόνο στην
οικονομική προσφορά.

ΝΑΙ

3.9 Πλήρη λίστα εξαρτημάτων (πχ φιάλη
πλήρωσης) με προσδιορισμό του
ορίου ζωής αυτών.

ΝΑΙ

3.10 Αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια/βιβλία
- με πλήρεις οδηγίες
συντήρησης/υποστήριξης στην
Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα  και
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που
αφορούν τη σωστή συντήρηση και
υποστήριξη του υλικού (π.χ.
διάρκεια ζωής,αριθμός/είδος
επιθεωρήσεων).

ΝΑΙ
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3.11 Εάν για τη  συντήρηση του υλικού
απαιτείται προσωπικό
πιστοποιημένο από τον
κατασκευαστή ο προμηθευτής
αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προσδιορίσει τις προϋποθέσεις και
το κόστος που απαιτείται για την
εκπαίδευση και πιστοποίηση από
την κατασκευάστρια εταιρεία
τουλάχιστον  δυο (2) ατόμων  από το
προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την
εξουσιοδοτημένη επιθεώρηση,
συντήρηση και επισκευή του υλικού.
Τα στοιχεία αυτά θα παραδοθούν εκ
νέου στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη
παράδοση των σχεδιών.Οικονομικά
στοιχεία δεν πρέπει να αναφέρονται
στην τεχνική προσφορά, αλλά μόνο
στην οικονομική προσφορά.

ΝΑΙ

3.12 Αριθμός μονάδων: Δύο (02) ΝΑΙ
4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
4.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να

παραδώσει όλα τα υπό προμήθεια
είδη στην έδρα της Μ.Ε.Λ.Σ εντός
χρονικού διαστήματος τεσσάρων
(04) μηνών από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της
Σύμβασης. Ο προμηθευτής έχει την
ευθύνη και την οικονομική
επιβάρυνση για τη μεταφορά και
παράδοση των υπό προμήθεια
ειδών στον τόπο παράδοσης.

ΝΑΙ

5 ΔΙΧΤΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ -
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΑΥΑΓΟΥ  (ELRESCUE
NET)

5.1 Το δίχτυ θα αποτελείται από υλικό
ισχυρής ύφανσης και μεγάλης
αντοχής τέτοιας ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του
διχτυού με τουλάχιστον δύο
τετράγωνα αλλοιωμένα.

ΝΑΙ

5.2 Θα μπορεί να στερεώνεται και να
έλκεται κάθετα ή/και οριζόντια από
κάθε είδος βαρούλκου ε/π (HOIST)

ΝΑΙ

5.3 Με ενσωματωμένο σύστημα
πλευστότητας αποσπώμενο ή
μόνιμο.

ΝΑΙ

5.4 Με βάρος όχι μεγαλύτερο των 12 Kg
με το περίβλημα και τα
παρελκόμενα.

ΝΑΙ

5.5 Αντιδιαβρωτικός ανοξείδωτος ΝΑΙ
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μεταλλικός σκελετός.
5.6 Σύστημα αναδίπλωσης του

μεταλλικού σκελετού επιθυμητό
ΝΑΙ

5.7 Θα διαθέτει πλωτή άγκυρα ΝΑΙ
5.8 Θα έχει κατάλληλες διαστάσεις για

να χωρέσει στη καμπίνα του
ελικοπτέρου τύπου AS365 Ν3 του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χωρίς την αφαίρεση
άλλου εξοπλισμού (όχι μεγαλύτερο
από 100 cm ύψος - 100 cm πλάτος -
150 cm μήκος όταν η κατασκευή
είναι σε πλήρη έκταση) και να
εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά
και η εισαγωγή-εξαγωγή από τη
συρόμενη θύρα του ε/π.

ΝΑΙ

5.9 Θα  μπορεί να δεχθεί και να
ανυψώσει βάρος τουλάχιστον μέχρι
270 κιλά και με αυτό το βάρος να
εισέλθει στη καμπίνα του ε/π.

ΝΑΙ

5.10 Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
κατάσταση θαλάσσης τουλάχιστον
έως 5 bf

ΝΑΙ

5.11 Η κατασκευή θα εξασφαλίζει την
εύκολη και ασφαλή υποδοχή από
θάλασσα ή ξηρά τουλάχιστον ενός
ενήλικου ατόμου, χωρίς καμία
προηγούμενη εκπαίδευση ή άλλη
υποβοήθηση, την ασφάλιση και
εν συνεχεία την ασφαλή ανύψωση
με το βαρούλκο του ε/π ,
περισυλλογή και είσοδο στο χώρο
επιβατών του ε/π.

ΝΑΙ

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6.1 Ο προμηθευτής οφείλει να
υποβάλει με την τεχνική προσφορά
αντίγραφο πιστοποιητικού ΙSO 9001
του δηλωθέντος εργοστασίου
κατασκευής, με πεδίο εφαρμογής
σχετικό με την κατασκευή του υπό
προμήθεια είδους, το οποίο θα
πρέπει να είναι εν ισχύ.

ΝΑΙ

6.2 Κατά την παράδοση των ειδών να
προσκομισθεί Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή ότι
τα προσφερόμενα είδη είναι
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, να
αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές

ΝΑΙ
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των τεχνικών χαρακτηριστικών των
προσφερόμενων ειδών της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής,
καθώς επίσης και οποιαδήποτε
τυχόν επιπρόσθετη ιδιότητα –
τεχνικό χαρακτηριστικό των ειδών.

6.3 Θα παρασχεθεί κάθε βοήθεια και
ενημέρωση στο προσωπικό της
Μ.Ε.Λ.Σ. για την σωστή
χρησιμοποίηση και συντήρηση του
σχετικού υλικού χωρίς περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση.

ΝΑΙ

6.4 Αναλυτικά  τεχνικά
εγχειρίδια/βιβλία με πλήρη τεχνικά
και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που
αφορούν τη σωστή συντήρηση και
υποστήριξη του υλικού (π.χ.
διάρκεια ζωής,αριθμός/είδος
επιθεωρήσεων).

6.5 Ο προμηθευτής  θα  παρέχει
εγγύηση καλής λειτουργίας των
προσφερομένων ειδών για όση
διάρκεια αναφέρει ο
κατασκευαστής και όχι λιγότερη από
ένα έτος .

ΝΑΙ

6.6 Αριθμός μονάδων: Δύο (02) ΝΑΙ
7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
7.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να

παραδώσει όλα τα υπό προμήθεια
είδη στην έδρα της  Μ.Ε.Λ.Σ εντός
χρονικού διαστήματος τεσσάρων
(04) μηνών από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της
Σύμβασης. Ο προμηθευτής έχει την
ευθύνη και την οικονομική
επιβάρυνση για τη μεταφορά και
παράδοση των υπό προμήθεια
ειδών στον τόπο παράδοσης.

ΝΑΙ
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ΕΙΔΟΣ Δ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Τα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
εκτελούν αποστολές έρευνας και
διάσωσης σε ολόκληρο τον ελληνικό
θαλάσσιο χώρο. Μία από τις
χαρακτηριστικές δυσκολίες της
αποστολής έρευνας και διάσωσης
είναι η πολύωρη ενασχόληση του
προσωπικού, η οποία αρκετές φορές
διαρκεί από την ανατολή μέχρι τη
δύση του ηλίου, με αποτέλεσμα την
έκθεση του προσωπικού στις
συνθήκες υγρασίας που επικρατούν
στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις
εν γένει δύσκολες καιρικές συνθήκες
που μπορεί να επικρατούν (βροχή,
κρύο, άνεμος).

Από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα
προκύπτει το συμπέρασμα ότι ένα
εκ των κυριότερων συστατικών που
συνιστούν στην επιτυχή έκβαση των
αποστολών έρευνας και διάσωσης
είναι η διασφάλιση της προστασίας
και της ασφάλειας του προσωπικού
που τις εκτελεί καθώς και ο
περιορισμός της σωματικής τους
καταπόνησης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται στο παρόν αφορούν
την προμήθεια πεντακοσίων (500)
τεμαχίων προστατευτικών στολών, ο
οποίος θα χρησιμοποιηθεί από τα
πληρώματα των περιπολικών
σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των δύσκολων
και επίπονων αποστολών έρευνας
και διάσωσης, με σκοπό την
προστασία τους από τις καιρικές
συνθήκες.

ΝΑΙ

1.2 Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή.

NAI

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

2.1 Όλα τα είδη θα είναι καινούρια, ΝΑΙ
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αμεταχείριστα.

2.2 Στην τεχνική προσφορά θα
αναγράφονται το
εργοστάσιο/βιοτεχνία κατασκευής
(επωνυμία, διεύθυνση) και η χώρα
κατασκευής των ειδών. Να
προσκομιστεί κατά την τεχνική
προσφορά αντίγραφο ισχύοντος
Πιστοποιητικού Διαχείρισης
Ποιότητας για το δηλωθέν
εργοστάσιο κατά ISO 9001:2008 με
πεδίο εφαρμογής σχετικό με την
κατασκευή των προσφερόμενων
ειδών.

ΝΑΙ

2.3 Να προσκομιστεί κατά την
παράδοση με ευθύνη και δαπάνες
του Αναδόχου, Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή ότι
τα προσφερόμενα είδη είναι
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.

ΝΑΙ

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 Αριθμός μονάδων: 500 ΝΑΙ

3.2 Να είναι μονοκόμματες (ολόσωμες),
κατασκευασμένες από αδιάβροχα
υλικά χωρίς αυτοδύναμη μονωτική
ικανότητα. Να αναφερθούν
αναλυτικά στην τεχνική προσφορά
τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

ΝΑΙ

3.3 Να έχει διπλό στρώμα από
ανθεκτικό ύφασμα νάιλον στο
κάθισμα και τα γόνατα.

ΝΑΙ

3.4 Να φέρει σήμανση με οδηγίες
συντήρησης και προστασίας καθώς
και ότι θα πρέπει να φοριέται σε
συνδυασμό με θερμή ενδυμασία.
Να φέρει υφασμάτινη ανεξίτηλη
ετικέτα, όπου θα αναγράφονται τα
ακόλουθα:

Μέγεθος

Σύνθεση

Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του
κατασκευαστή

Επιπλέον στην ετικέτα, θα

ΝΑΙ
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αναγράφονται συμβολικά οι
διεθνείς οδηγίες για τον καθαρισμό
και το σιδέρωμα που μπορεί να
υποστεί το προϊόν.

3.5 Να παρέχει  αυτοδύναμη
πλευστότητας τουλάχιστον 50Ν και
να βεβαιώνεται ότι πληροί τις
απαιτήσεις πλευστότητας ISO
12402-5 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Να αναφέρεται ρητά στη
Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration
of Conformity) του κατασκευαστή η
οποία θα κατατεθεί κατά την
παράδοση των ειδών (Παρ. 2.3) ότι
η κατασκευή των ειδών έχει
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του εν λόγω Προτύπου.

ΝΑΙ

3.6 Να είναι κατάλληλες ώστε αυτός
που τη φοράει να:
- δύναται να ανεβαίνει και
κατεβαίνει κατακόρυφη κλίμακα
μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων,
- δύναται να κολυμπήσει με άνεση
καθώς και να επιβιβασθεί σε
πλατφόρμα ή άλλο σωστικό μέσο
κατά ISO 12402-5 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Να
αναφέρεται ρητά στη Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή η
οποία θα κατατεθεί κατά την
παράδοση των ειδών (Παρ. 2.3) ότι
η κατασκευή των ειδών έχει
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του εν λόγω Προτύπου.
- δύναται να φοράει σωσίβια ζώνη
χωρίς βοήθεια.

ΝΑΙ

3.7 Να καλύπτει όλο το σώμα εκτός από
το κεφάλι και τα άκρα των χεριών
(από τους καρπούς έως τα δάχτυλα)
και των ποδιών (από τους
αστραγάλους ως τα δάχτυλα).

ΝΑΙ

3.8 Έκαστη στολή να διαθέτει κουκούλα
με δυνατότητα απόσπασης ή
αποθήκευσης.

ΝΑΙ

3.9 Να υπάρχουν:
- δύο εμπρόσθιες  τσέπες στο ύψος
του στέρνου,
- δύο εμπρόσθιες τσέπες μεγάλης

ΝΑΙ
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χωρητικότητας στο ύψος της
κοιλιακής χώρας,
- δύο τσέπες μεγάλης
χωρητικότητας στο εξωτερικό μέρος
των μηρών.

3.10 Αυτός που τη φοράει να έχει
πλευρικό πεδίο ορατότητας
τουλάχιστον 120ο.

ΝΑΙ

3.11 Η στολή θα έχει χρώμα που θα
καθορισθεί κατόπιν συνεννόησης με
την Υπηρεσία ΔΕΜ του Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

3.12 Έκαστη στολή να διαθέτει τέσσερις
(04) ανακλαστικές ταινίες τύπου
SOLAS (δύο στους ώμους και δύο
στους καρπούς). Η τοποθέτηση τους
και οι διαστάσεις τους θα
καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης
με την αρμόδια Υπηρεσία ΔΕΜ του
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

3.13 Στο πίσω μέρος, στο ύψος της
πλάτης, θα αναγράφονται σε δύο
(02) γραμμές:
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (1η γραμμή)
HELLENIC COAST GUARD (2η

γραμμή). Οι διαστάσεις των
γραμμάτων θα καθορισθούν
κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία ΔΕΜ του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

3.14 Πάνω από κάθε τσέπη στο ύψος του
στέρνου θα φέρει δύο (02)
αυτοκόλλητα τύπου Velcro 10 cm x 3
cm (μήκος χ πλάτος). Η τοποθέτηση
θα πραγματοποιηθεί κατόπιν
συνεννόησης με την αρμόδια
Υπηρεσία ΔΕΜ του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

ΝΑΙ

3.15 Πλευρικά του αριστερού, στο μέσο
της απόστασης μεταξύ του ώμου και
του αγκώνα, θα φέρει αυτοκόλλητο
τύπου Velcro το οποίο θα έχει το
σχήμα του συνημμένου
“υποδείγματος 1 τεχνικών
προδιαγραφών”:

ΝΑΙ
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7 cm (πλάτος) χ 8.4 cm (ύψος)
3.16 Μεγέθη
3.16.1 Το 1/3 της ποσότητας θα είναι

μεγέθους LARGE.
Το 1/3 της ποσότητας θα είναι
μεγέθους XLARGE.
Το 1/3 της ποσότητας θα είναι
μεγέθους XXLARGE.

ΝΑΙ

4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

4.1 Να είναι διπλωμένες μέσα σε
διαφανείς πλαστικές ανθεκτικές
σακούλες, επί των οποίων θα
φέρεται ετικέτα, όπου θα
αναγράφονται: Περιγραφή του
υλικού, μέγεθος, εμπορικό σήμα ή
επωνυμία του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

5 ΕΓΓΥΗΣΗ
5.1 Να έχει διασφάλιση ποιότητας -

εγγύηση καλής λειτουργίας για
χρονικό διάστημα δύο (02) ετών.
Η διασφάλιση καλής λειτουργίας
του υπό προμήθεια υλικού καλύπτει
την πλήρη αποκατάσταση κάθε
βλάβης, φθοράς ή/και ανωμαλίας
που δεν οφείλεται σε κακή χρήση
του από το προσωπικό του Λ.Σ-
ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς
αστάθμητους παράγοντες
(σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Η
εγγύηση αφορά ραφές, σε αντοχή
υφάσματος και αδιαβροχοποίησης
με την προϋπόθεση να
ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης
και συντήρησης του κατασκευαστή.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να
επισκευάσει και να παραδώσει τον
εξοπλισμό εντός δεκατεσσάρων (14)
ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία αποστολής του σε
αυτόν, χωρίς καμία υποχρέωση της
Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

5.2 Για τις προστατευτικές στολές που
επισκευάστηκαν ή
αντικαταστάθηκαν κατά την
διάρκεια της εγγύησης, η εγγύηση
παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσος
απαιτήθηκε μέχρι την εμφάνιση της
βλάβης ή ζημιάς από την ημέρα
έναρξης του χρόνου εγγύησης,

ΝΑΙ
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καθώς και του χρόνου
αποκατάστασης αυτής. Ενώ εφόσον
παρουσιαστεί ίδια βλάβη για
δεύτερη φορά εντός περιόδου
εγγύησης ο προμηθευτής
υποχρεούται σε πλήρη
αντικατάστασή της με νέα καθώς και
σε νέα εγγύηση δύο (02) ετών.

6 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να

παραδώσει όλα τα υπό προμήθεια
είδη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ(Ακτή Βασιλειάδη) εντός
χρονικού διαστήματος τεσσάρων
(04) μηνών από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της
Σύμβασης.
Η ημερομηνία παράδοσης θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. 1Ο τουλάχιστον δέκα
(10) εργάσιμες μέρες πριν την
ημερομηνία της παράδοσης των
στολών. Ο προμηθευτής έχει την
ευθύνη και την οικονομική
επιβάρυνση για τη μεταφορά και
παράδοση των υπό προμήθεια
στολών στον τόπο παράδοσης.

ΝΑΙ

6.2 Η παραλαβή θα συνίσταται
υποχρεωτικά σε:
α) Έλεγχο Δήλωσης Συμμόρφωσης
για τα παραδοθέντα είδη σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρ/φου 2.3
β) ποσοτική καταμέτρηση
γ) ποιοτικό έλεγχο, κατά την κρίση
της επιτροπής παραλαβής με
δειγματοληπτικό μακροσκοπικό
έλεγχο:
Θα εξεταστούν κατ΄ελάχιστον 20
στολές ως κατωτέρω:
1. Συμφωνία κατασκευής των ειδών
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
2. Αρτιότητα και επιμέλεια
κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση
στη σωστή και επιμελημένη
κατασκευή των ραφών, οι οποίες
εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν

ΝΑΙ
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ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και
ατελειών (ξέφτια).
3. Χρωματισμός και ομοιομορφία
βαφής.
4. Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα,
όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα,
μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή
οποιαδήποτε αλλοίωση της
επιφάνειας του υλικού.
5. Σήμανση – Επισημάνσεις-
Συσκευασία, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ/φου 4
6. Τοποθέτηση ανακλαστικών
ταινιών
7. Διαστάσεις – Μεγέθη, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρ/φου
3.16.1

Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει κατά την
παραλαβή των ειδών τη διενέργεια
εργαστηριακού ελέγχου δείγματος
των ειδών προκειμένου να ελεγχθεί
αν πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές με δαπάνη του
Αναδόχου. Ο ως άνω έλεγχος θα
εκτελείται σε κρατικά εργαστήρια ή
άλλα εργαστήρια του ευρύτερου
Δημόσιου τομέα με έξοδα των
προμηθευτών. Για τη διενέργεια του
παραπάνω ελέγχου θα προηγείται
επικοινωνία μεταξύ εργαστηρίου και
Επιτροπής Παραλαβής, η οποία εν
συνεχεία μεριμνά για την αποστολή
του δείγματος στο εργαστήριο.



28

ΕΙΔΟΣ Ε’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Τα στελέχη της Ομάδας Ειδικών

Επεμβάσεων της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις κατά
τη διάρκεια των οποίων απαιτείται η
πολύωρη παραμονή τους στη
θάλασσα κάτω από αντίξοες
καιρικές συνθήκες σε πλωτά
ανοιχτού τύπου. Προκειμένου υπό
αυτές τις συνθήκες (υψηλός
κυματισμός – χαμηλές
θερμοκρασίες – βροχή)  το
προσωπικό να βρίσκεται σε
σωματική κατάσταση τέτοια που να
μπορεί να εκτελέσει επιχειρήσεις,
είναι απαραίτητος ο προστατευτικός
εξοπλισμός και ειδικότερα οι
στεγανές στολές ειδικών
επιχειρήσεων.

ΝΑΙ

1.2 Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή.

NAI

1.3 Τεμάχια: Τριάντα Πέντε (35) ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

2.1 Όλα τα είδη θα είναι καινούρια και
αμεταχείριστα.

NAI

2.2 Στην τεχνική προσφορά θα
αναγράφονται το
εργοστάσιο/βιοτεχνία κατασκευής
(επωνυμία, διεύθυνση) και η χώρα
κατασκευής των ειδών.

NAI

2.3 Οι στολές θα κατασκευαστούν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τις
στολές που περιλαμβάνονται στον
κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας της ΜΥΑ αρίθμ.
02/2014, όπως ισχύει.Λόγω της
υψηλής διαβάθμισης του εν λόγω
Κανονισμού, ο Ανάδοχος θα λάβει
γνώση του κατά την υπογραφή της
Σύμβασης σε συνεννόηση με την
Υπηρεσία ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΠΙΧ.

NAI

2.4 Να προσκομιστεί κατά την τεχνική
προσφορά αντίγραφο ισχύοντος
Πιστοποιητικού Διαχείρισης

ΝΑΙ
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Ποιότητας για το δηλωθέν
εργοστάσιο κατασκευής κατά ISO
9001:2008 με πεδίο εφαρμογής
σχετικό με την κατασκευή των υπό
προμήθεια ειδών εκδοθέν από
πιστοποιημένο φορέα
διαπίστευσης.

2.5 Να προσκομιστεί κατά την
παράδοση με ευθύνη και δαπάνες
του Αναδόχου, Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή ότι
τα προσφερόμενα είδη είναι
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.

ΝΑΙ

2.6 Προς διασφάλιση της
επιχειρησιακής καταλληλότητας, οι
στολές πρέπει να βρίσκονται σε
χρήση από αντίστοιχη ειδική
μονάδα. Με την τεχνική προσφορά
να προσκομιστεί βεβαίωση του
κατασκευαστή, καθώς και στοιχεία
(να μη συμπεριλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία) που να
τεκμηριώνουν την εμπειρία του
κατασκευαστή.

ΝΑΙ

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 ΥΦΑΣΜΑ:
Σύμφωνα και με τον κανονισμό
εσωτερικής οργάνωσης και
λειτουργίας της ΜΥΑ αρίθμ.
02/2014 Παράρτημα «ΗΡΑ» περί
στολών, οι στολές πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από μεμβράνη
στρατιωτικού τύπου GORE-TEX Β.D.
6.5, ή ισοδύναμου τύπου,
αδιάβροχο και αναπνεύσιμο
ύφασμα στεγανού τύπου με
ενίσχυση βαλλιστικού ναϋλον
Denier 1050 ή ισοδύναμου τύπου.
Οι στολές να είναι μονοκόμματες
(ολόσωμες), ενώ το  χρώμα θα
καθορισθεί κατόπιν συνεννοήσεως
με την Υπηρεσία (κατά την
υπογραφή της Σύμβασης).

ΝΑΙ

3.2 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΛΑΙΜΟΣ:
Κλειστό σύστημα άνεσης (CCM)

ΝΑΙ
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ρυθμιζόμενο σύστημα
στεγανοποίησης λαιμού
(στεγανοποίηση neoprene κατ΄
επιλογή). Επιτρέπει εύκολα στον
χρήστη να αερίσει τη στολή
μειώνοντας το θερμικό βάρος αλλά
και γρήγορα να κλείσει τη
στεγανοποίηση του λαιμού με το
ένα χέρι ώστε να την κάνει
υδατοστεγή.
ΚΑΡΠΟΣ:
Neoprene (latex στεγανοποίηση
προαιρετική).
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ:
Γρήγορης τεχνολογίας επιδιόρθωση.
Να υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης
να αντικαταστήσει την
στεγανοποίηση στο λαιμό και στον
καρπό και να επιδιορθώσει μικρές
διαρροές κατά τη διάρκεια της
επιχείρησης σε μία ώρα ή λιγότερο.

3.3 ΦΕΡΜΟΥΑΡ:
ΚΛΕΙΣΙΜΟ:
Χαμηλού προφίλ ελαφρύ
αντιδιαβρωτικό αδιάβροχο (TIZIP)
φερμουάρ,εύκολο στη χρήση του, το
οποίο χρειάζεται λιγότερο
συντήρηση από τα περισσότερα
κλασικά φερμουάρ.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ:
Ομοίως ως ανωτέρω.

ΝΑΙ

3.4 ΤΣΕΠΕΣ:
ΜΗΡΟΣ:
Δύο (02) επεκτεινόμενες
στρατιωτικού τύπου τσέπες με
εσωτερικό κορδόνι για δέσιμο
αντικειμένων, τσέπη γεμιστήρα και
τσέπη για ελαφρύ εργαλείο.
ΓΟΦΟΣ:
Δύο (02) επεκτεινόμενες
στρατιωτικού τύπου τσέπες γοφού
με εσωτερικό κορδόνι για δέσιμο
αντικειμένων και κλείσιμο τσέπης
Velcro (σκράτς).
ΜΠΡΑΤΣΟ:
Δύο (02) επεκτεινόμενες
στρατιωτικού τύπου τσέπες ώμου με
εσωτερικό κορδόνι για δέσιμο
αντικειμένων, εξωτερικές τσέπες
στυλλό, με επένδυση Velcro

ΝΑΙ
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(σκράτς)  για τοποθέτηση σημάτων
και διακριτικών.

3.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ:
ΑΓΚΩΝΑΣ:
Ευέλικτα φορμαρισμένα
προστατευτικά από βαλλιστικό
ναϋλον Denier 1050 ή ισοδύναμου
τύπου.
ΓΟΝΑΤΑ:
Ευέλικτα φορμαρισμένα
προστατευτικά από βαλλιστικό
ναϋλον Denier 1050 ή ισοδύναμου
τύπου  και με ενισχυμένα επιθέματα
από πίσω για να κρατάνε τα
προστατευτικά στη θέση τους.

ΝΑΙ

3.6 ΚΟΛΛΑΡΟ:
προστατευτικό λαιμού για
βελτιωμένη προστασία από την
τριβή.

ΝΑΙ

3.7 ΤΙΡΑΝΤΕΣ:
Δύο (02) θέσεων τιράντες με
ευκολία δεσίματος-βγαλσίματος για
βελτιωμένη άνεση και κινητικότητα
σε σχέση με τις παραδοσιακές
τιράντες.

ΝΑΙ

3.8 ΚΑΛΤΣΕΣ:
Τύπου GORE-TEX ή ισοδύναμου
τύπου διαφόρων μεγεθών. Οι
ακριβείς ποσότητες ανά μέγεθος θα
καθοριστούν κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης.

ΝΑΙ

3.9 ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ:
Προσαρμοζόμενη  με Velcro
(σκράτς)  και βρόχους για την σωστή
προσαρμογή ώστε να κρατάει τη
θήκη και το όπλο στη θέση τους.

ΝΑΙ

3.10 ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ-ΚΑΡΠΟΙ: Βαλλιστικό
ναϋλον Denier 1050 ή ισοδύναμου
τύπου ενισχυμένο στους καρπούς
και τους αστραγάλους με Velcro
(σκράτς) για να προσαρμόζει.

ΝΑΙ

3.11 ΜΕΓΕΘΗ

3.11.1 1. 1.ΤΟ  1/4 ΠΕΡΙΠΟΥ TOY ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
MEDIUM.
2.ΤΟ  1/4 ΠΕΡΙΠΟΥ TOY ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL.

ΝΑΙ
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2. 3. ΤA 2/4 ΠΕΡΙΠΟΥ TOY ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
LARGE.
Ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί
κατά την ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης.

4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ
4.1 4. Να έχει διασφάλιση ποιότητας –

εγγύησης καλής λειτουργίας για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός
έτους.

ΝΑΙ

4.2 5. Για τις στολές που επισκευάστηκαν
ή αντικαταστάθηκαν κατά την
διάρκεια της εγγύησης , η εγγύηση
παρατείνεται τόσο χρόνο όσος
απαιτήθηκε  για την επισκευή ή
αντικατάσταση.

ΝΑΙ

5 6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
5.1 7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να

παραδώσει όλες τις υπό προμήθεια
στολές στην έδρα της Μ.Υ.Α. στην
παραλία του Αγίου Κοσμά εντός
χρονικού διαστήματος τεσσάρων
(04) μηνών  από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της
Σύμβασης. Η ημερομηνία
παράδοσης θα γνωστοποιηθεί
εγγράφως στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ – ΕΛ.
ΑΚΤ./ΜΥΑ-ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον
δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν την
ημερομηνία της παράδοσης των
υλικών. Ο προμηθευτής έχει την
ευθύνη και την οικονομική
επιβάρυνση για την μεταφορά και
παράδοση των υπό προμήθεια
υλικών στον τόπο παράδοσης.

ΝΑΙ

5.2 Η παραλαβή θα συνίσταται
υποχρεωτικά σε:

α) Έλεγχο προσκόμισης της Δήλωσης
Συμμόρφωσης του κατασκευαστή
για τα παραδοθέντα είδη, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρ/φου 2.5
β) ποσοτικό έλεγχο
γ) μεγέθη, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών και της Σύμβασης
δ) ποιοτικό έλεγχο, κατά την κρίση
της επιτροπής παραλαβής με
δειγματοληπτικό μακροσκοπικό

ΝΑΙ
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έλεγχο:

Θα εξεταστούν κατ΄ ελάχιστον πέντε
(05) στολές ως κατωτέρω:

1. Συμφωνία κατασκευής των ειδών
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών και τον κανονισμό
εσωτερικής οργάνωσης και
λειτουργίας της ΜΥΑ αρίθμ.
02/2014.
2. Αρτιότητα και επιμέλεια
κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση
στη σωστή και επιμελημένη
κατασκευή των ραφών, οι οποίες
εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν
ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και
ατελειών (ξέφτια).
3. Χρωματισμός και ομοιομορφία
βαφής.
4. Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα,
όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα,
μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή
οποιαδήποτε αλλοίωση της
επιφάνειας του υλικού.

Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει κατά την
παραλαβή των ειδών τη διενέργεια
εργαστηριακού ελέγχου δείγματος
των ειδών προκειμένου να ελεγχθεί
αν πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές με δαπάνη του
Αναδόχου. Ο ως άνω έλεγχος θα
εκτελείται σε κρατικά εργαστήρια ή
άλλα εργαστήρια του ευρύτερου
Δημόσιου τομέα με έξοδα των
προμηθευτών. Για τη διενέργεια του
παραπάνω ελέγχου θα προηγείται
επικοινωνία μεταξύ εργαστηρίου και
Επιτροπής Παραλαβής, η οποία εν
συνεχεία μεριμνά για την αποστολή
του δείγματος στο εργαστήριο.
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ΕΙΔΟΣ ΣΤ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1.

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά
στον καθορισμό των απαιτήσεων για την
προμήθεια σωστικού εξοπλισμού για
χρήση από τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα
του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ κατά τη διεξαγωγή
επιχειρήσεων Έρευνας & Διάσωσης.
Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά Δίχτυα
Διάσωσης – Αναρρίχησης, σε ποσότητα
εβδομήντα πέντε (75) τεμαχίων διαφόρων
διαστάσεων.

ΝΑΙ

1.2. Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή. ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

2.1.

Όλα τα είδη θα είναι καινούρια,
αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας και
κατασκευασμένα τους τελευταίους
δώδεκα μήνες πριν την ημερομηνία
παράδοσής τους στο ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

2.2.

Στην τεχνική προσφορά θα αναγράφονται
το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία,
διεύθυνση) και η χώρα κατασκευής των
ειδών.

ΝΑΙ

2.3.

Με την τεχνική προσφορά να
προσκομιστεί αντίγραφο ισχύοντος
Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας για το δηλωθέν εργοστάσιο
κατασκευής κατά ISO 9001:2008, με πεδίο
εφαρμογής σχετικό με την κατασκευή του
προσφερόμενου είδους εκδοθέν από
πιστοποιημένο φορέα διαπίστευσης.

ΝΑΙ

2.4.

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή νοείται ότι
θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της
τεχνολογίας.

ΝΑΙ

2.5.

Κατά την παράδοση των ειδών να
προσκομισθεί Δήλωση Συμμόρφωσης
(Declaration of Conformity) του
κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.Συγκεκριμένα, να
αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές των
τεχνικών χαρακτηριστικών των
προσφερόμενων ειδών, αντοχή σε

ΝΑΙ
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θραύση, καθώς επίσης και οποιαδήποτε
τυχόν επιπρόσθετη ιδιότητα – τεχνικό
χαρακτηριστικό των προσφερόμενων
ειδών.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

3.1.
Έκαστο δίχτυ πρέπει να είναι
κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή
παρόμοιων χαρακτηριστικών υλικό.

ΝΑΙ

3.2. Το δίχτυ πρέπει να είναι κατηγορίας
αφρού (αβύθιστο). ΝΑΙ

3.3. Το δίχτυ πρέπει να έχει προστασία UV. ΝΑΙ

3.4.

Τα δίχτυα πρέπει να έχουν τη μορφή
πλέγματος με τις ακόλουθες διαστάσεις:
α) ύψος 4 μέτρα – πλάτος 3 μέτρα: 17
τεμάχια
β) ύψος 3 μέτρα – πλάτος 2 μέτρα: 17
τεμάχια
γ) ύψος 2 μέτρα – πλάτος 2 μέτρα: 41
τεμάχια

ΝΑΙ

3.5.
Το δίχτυ πρέπει να έχει πλαίσιο με
διάμετρο σχοινιού 20 χιλιοστών του
μέτρου.

ΝΑΙ

3.6.
Το δίχτυ πρέπει να έχει πλέγμα εσωτερικά
του πλαισίου με σχοινί διαμέτρου 16
χιλιοστών του μέτρου.

ΝΑΙ

3.7. Το δίχτυ πρέπει να έχει διαστάσεις ματιού
πλέγματος 200x200 mm. ΝΑΙ

3.8.
Το δίχτυ πρέπει να έχει τη δυνατότητα
φόρτωσης ανά μάτι τουλάχιστον
πεντακοσίων κιλών.

ΝΑΙ

3.9.

Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η
διάρκεια ζωής των διχτυών σε ασφαλείς
συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.1.

Το σύνολο των διχτυών, κατά την
παράδοσή τους θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από συνοπτικές οδηγίες στην
Ελληνική γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων
ίσο με το σύνολο των υπό προμήθεια
υλικών, που θα περιλαμβάνουν τον τρόπο
χρήσης, ασφαλούς τοποθέτησης και τον
τρόπο αποθήκευσης τους.

ΝΑΙ

4.2.

Εφόσον απαιτείται από τον κατασκευαστή
προληπτική συντήρηση από το χρήστη του
εν λόγω υλικού, να συμπεριληφθεί και
σύντομη περιγραφή της σχετικής
διαδικασίας.

ΝΑΙ

5. ΕΓΓΥΗΣΗ
5.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την ΝΑΙ
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υποχρέωση διασφάλισης καλής
λειτουργίας του προσφερόμενου
εξοπλισμού της παραγράφου 1.1 για τη
χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά
στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη
χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δώδεκα (12)
μηνών, η διασφάλιση της καλής
λειτουργίας του εξοπλισμού θα
προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης και
δωρεάν τεχνικής υποστήριξης. Η εγγύηση
θα είναι ανεξάρτητη από τα
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση.

5.2.

Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης του
εξοπλισμού ορίζεται η επομένη της
ημερομηνίας οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.

ΝΑΙ

5.3.

Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του υπό
προμήθεια υλικού καλύπτει την πλήρη
αποκατάσταση κάθε βλάβης, φθοράς
ή/και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε
κακή χρήση του από το προσωπικό του
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους
παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ).
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και
να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία αποστολής
του σε αυτόν, χωρίς καμία υποχρέωση της
Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

5.4.

Για την αποκατάσταση βλαβών, το
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ κατόπιν συνεννόησης με το
προσωπικό του Αναδόχου θα αποστέλλει
σε κατάλληλη συσκευασία τον
ελαττωματικό εξοπλισμό στις
εγκαταστάσεις του ή σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο τυχόν του υποδειχθεί, μέσω
ταχυμεταφορών. Τα έξοδα μεταφοράς και
ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την
μεταφορά του βαρύνουν τον Ανάδοχο και
θα καταβάλλονται απ’ αυτόν (πληρωμή
από τον παραλήπτη). Μετά την
αποκατάσταση της βλάβης, ο εξοπλισμός
με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου θα
αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του
εξοπλισμού. Ο χρόνος αποκατάστασης
προβλημάτων υπολογίζεται από την

ΝΑΙ
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ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού
(από το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) στις
ταχυμεταφορές μέχρι την ημερομηνία
παράδοσής του στον αρχικό αποστολέα
(Υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ). Επισημαίνεται
ότι είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου, αντί
της τήρησης της διαδικασίας που
αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, να
αποστείλει αρμόδιο προσωπικό το οποίο
είτε θα παραλάβει τον ελαττωματικό
εξοπλισμό, είτε θα αποκαταστήσει άμεσα
το πρόβλημα.

5.5.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει
στην τεχνική του προσφορά όλα τα
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας)
του αρμόδιου τμήματος, στο οποίο θα
γίνεται η αναφορά των βλαβών και θα
προγραμματίζεται η επισκευή τους.

ΝΑΙ

5.6.

Σε περίπτωση που η βλάβη, φθορά ή/και
ανωμαλία του εξοπλισμού δεν είναι
επισκευάσιμη, τότε ο εξοπλισμός
αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο
ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου.

ΝΑΙ

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6.1.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει με την τεχνική προσφορά του
βεβαίωση, στην οποία θα δηλώνει ότι θα
διαθέτει στην Ελλάδα για διάστημα
τουλάχιστον πέντε (05) ετών μετά την λήξη
της εγγύησης του προσφερόμενου
εξοπλισμού, την τεχνική οργάνωση για την
αποκατάσταση βλαβών.

ΝΑΙ

6.2.

Για το διάστημα πέραν της περιόδου
εγγύησης και στην περίπτωση που ζητηθεί
από την Υπηρεσία η αποκατάσταση
βλάβης του εξοπλισμού να γίνει από τον
Ανάδοχο, η Υπηρεσία θα προσκομίζει τον
εξοπλισμό με δική της μέριμνα και δαπάνη
στο εργαστήριο του Αναδόχου, ο οποίος
υποχρεούται στην αποκατάσταση της
βλάβης το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης.

ΝΑΙ

6.3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση
κάθε ανταλλακτικού του παραληφθέντος
εξοπλισμού εντός χρονικού διαστήματος
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
παραγγελίας και για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε (05) ετών μετά την λήξη
της εγγύησης των συσκευών.

ΝΑΙ
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6.4.
Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται
για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει
να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

ΝΑΙ

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

7.1.

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο
Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, σε χρονικό διάστημα
τεσσάρων (04) μηνών από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

ΝΑΙ

7.2.

Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά
σε:
α) Έλεγχο Δήλωσης Συμμόρφωσης για τα
παραδοθέντα είδη σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ/φου 2.5
β) ημερομηνία κατασκευής των ειδών,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανωτέρω
παρ/φου 2.1
γ) ποσοτική καταμέτρηση
δ) ποιοτικό έλεγχο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής με δειγματοληπτικό
έλεγχο τουλάχιστον 5 διχτυών –
αναρρίχησης ανά είδος.
Θα εξεταστούν κατ΄ελάχιστον:
1. Συμφωνία των ειδών με τις απαιτήσεις
των Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα, όπως
σχισίματα ή οποιαδήποτε αλλοίωση της
επιφάνειας του υλικού.
3. Εγχειρίδια χρήσης, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ/φου 4.

ΝΑΙ
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ΕΙΔΟΣ Ζ’: ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

αφορά στον καθορισμό των
απαιτήσεων για την προμήθεια
σωστικού εξοπλισμού για χρήση από
τα επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων
Έρευνας & Διάσωσης. Ειδικότερα, η
προμήθεια αφορά τα ακόλουθα είδη:
α) Κυκλικά σωσίβια SOLAS (Lifebuoy

Rings), σε ποσότητα εξακοσίων
(600) τεμαχίων,

β) Ατομικές σωσίβιες ζώνες SOLAS
(Inherently Buoyant Lifejackets), σε
ποσότητα χιλίων (1000)
τεμαχίων (εκ των οποίων ποσοστό
10% να προορίζεται για χρήση από
παιδιά)

γ) Ατομικά σωσίβια πληρώματος
SOLAS (Automatic Gas Lifejackets),
σε ποσότητα διακοσίων τριάντα
(230) τεμαχίων,

δ) Θερμαντικές κουβέρτες κλειστού
τύπου (Thermal Protective Aids),
σε ποσότητα χιλίων διακοσίων
(1.200) τεμαχίων.

ΝΑΙ

1.2. Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή.

ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. Όλα τα είδη θα είναι καινούρια,

αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας
και κατασκευασμένα τους τελευταίους
δώδεκα μήνες πριν την ημερομηνία
παράδοσής τους στο ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

2.2. Στην τεχνική προσφορά θα
αναγράφονται το εργοστάσιο
κατασκευής(επωνυμία, διεύθυνση) και
η χώρα κατασκευής των ειδών.

ΝΑΙ

2.3. Με την τεχνική προσφορά θα
προσκομιστεί αντίγραφο ισχύοντος
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για
το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής με
πεδίο εφαρμογής σχετικό με την
κατασκευή του προσφερόμενου

ΝΑΙ
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σωστικού εξοπλισμού της Οδηγίας
96/98/ΕΚ, όπως ισχύει, εκδοθέν από
κατάλληλο φορέα διαπίστευσης –
κοινοποιημένο Οργανισμό, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας.

2.4. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού,
κατασκευής, απόδοσης, σήμανσης και
συσκευασίας των υπό προμήθεια ειδών
θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Οδηγίας  96/98/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, που
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το
ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ Α΄231), όπως ισχύει,
έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές
απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων
(SOLAS ’74) και των Αποφάσεων -
Εγκυκλίων ΙΜΟ για την κατηγορία του
εκάστοτε είδους.
Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας
Τεχνικής Προδιαγραφής με το ΠΔ
347/98 (ΦΕΚ Α΄231), όπως ισχύει ή/και
ισχύοντες Κανονισμούς SOLAS,
Αποφάσεις – Εγκύκλιους IMO
υπερισχύουν το ΠΔ 347/98 (ΦΕΚ
Α΄231), όπως ισχύει και οι εν λογω
Κανονισμοί – Αποφάσεις – Εγκύκλιοι,
με την επιφύλαξη αυστηρότερων όρων
της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής,
οι οποίες έχουν τεθεί λόγω
επιχειρησιακών απαιτήσεων.

ΝΑΙ

2.5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται
να καταθέσει με την τεχνική προσφορά
του  Πιστοποιητικό Έγκρισης τύπου
σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ,
όπως ισχύει, που ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ΠΔ 347/98(ΦΕΚ
Α΄231), όπως ισχύει, εκδοθέν από
Κοινοποιημένο Οργανισμό. Το
Πιστοποιητικό θα αφορά το
προσφερόμενο είδος και όχι
παραπλήσιο. Εναλλακτικά, το εν λόγω
Πιστοποιητικό Έγκρισης τύπου δύναται
να υποβληθεί κατά την παράδοση.
Στην περίπτωση αυτή να υποβληθεί με
την τεχνική προσφορά Υπεύθυνη
Δήλωση του/των νομίμου/ων
εκπροσώπου/ων του υποψήφιου
αναδόχου πως το εν λόγω
Πιστοποιητικό θα προσκομιστεί με
μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου
κατά τηνπαράδοση των ειδών.

ΝΑΙ
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2.6. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά
στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή
νοείται ότι θα γίνει σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες
εξελίξεις της τεχνολογίας.

ΝΑΙ

3. ΕΙΔΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1. ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ SOLAS (Lifebuoys):
3.1.1. Ποσότητα: 600 τεμάχια ΝΑΙ
3.1.2 Να έχουν ελάχιστο βάρος 2,5 κιλά,

εξωτερική διάμετρο το πολύ έως 80cm
και εσωτερική διάμετρο όχι μικρότερη
από 40cm.

ΝΑΙ

3.1.3 Να συνοδεύονται από σχοινί
πρόσδεσης (life line), μήκους
τουλάχιστον 30m και πάχους
τουλάχιστον 8mm, μη βυθιζόμενο,
έντονου χρωματισμού (κατά προτίμηση
πορτοκαλί χρώματος)

ΝΑΙ

3.1.4 Να φέρουν ανακλαστικές  ταινίες,
πλάτους περίπου 5cm σε τέσσερα
ισαπέχοντα σημεία και στις δύο
επιφάνειες του σωσιβίου, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Απόφασης
(Resolution) ΙΜΟ [A.658 (16), όπως
ισχύει].

ΝΑΙ

3.1.5 Να φέρουν σχοινί (grabline) πάχους
τουλάχιστον 9,5 mm και μήκους
τουλάχιστον τετραπλάσιο της
εξωτερικής διαμέτρου του σωσιβίου, το
οποίο θα είναι ασφαλώς στερεωμένο
σε τέσσερα ισαπέχοντα σημεία στην
περιφέρεια του σωσιβίου

NAI

3.2. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΖΩΝΕΣ SOLAS
(Lifejackets):

3.2.1. Ποσότητα: 1000
3.2.2. Ποσοστό 10% επί του αριθμού των

προσφερόμενων ειδών να προορίζεται
για χρήση από παιδιά

ΝΑΙ

3.2.3. Άνωση ≥ 150Ν (≥ 85Ν για τα παιδικά
σωσίβια)

ΝΑΙ

3.2.4. Ειδικές εφαρμογές: Σε περίπτωση
που το προσφερόμενο είδος δεν έχει
σχεδιαστεί να φέρεται από πρόσωπα
άνω των 140kg και περίμετρο σώματος
(στο ύψος του στήθους) μεγαλύτερο
από 1750 mm, τότε ποσοστό 10% επί
του συνόλου των προσφερόμενων
ειδών να συνοδεύεται από κατάλληλα
αξεσουάρ (πχ προέκταση ιμάντα) που

ΝΑΙ
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να καθιστούν εφικτό το γεγονός αυτό.
3.2.5. Ατομικός φανός σωσιβίου ο οποίος:

α) να αναβοσβήνει σε ρυθμό όχι
μικρότερο από 50 και όχι μεγαλύτερο
από 70 φορές ανά λεπτό,
β) να έχει ένταση φωτεινότητας όχι
λιγότερο από 0,75 cd προς όλες τις
διευθύνσεις και για χρονική περίοδο
τουλάχιστον 8 ωρών,
γ) να έχει λευκό χρώμα.
δ) να φέρει χειροκίνητο διακόπτη
λειτουργίας
ε) να διαθέτει μπαταρίες λιθίου
διάρκειας ζωής τουλάχιστον 5 ετών
στ) να ενεργοποιείται αυτόματα με την
επαφή στο νερό

ΝΑΙ

3.2.6. Να υπάρχει δυνατότητα αναδίπλωσης
(υποχρεωτικά για τα σωσίβια ενηλίκων
και προαιρετικά για τα παιδικά).

ΝΑΙ

3.2.7. Κάθε σωσίβιο  θα είναι εφοδιασμένο
με ατομική σφυρίχτρα σταθερά
στερεωμένη με κορδόνι

ΝΑΙ

3.2.8. Ανακλαστικές  ταινίες συνολικής
επιφάνειας 400 cm2  [Resolution A.658
(16), όπως ισχύει]

ΝΑΙ

3.3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
SOLAS (Automatic Gas Lifejackets):

3.3.1. Ατομικά πνευστά σωσίβια, σχήματος
ανεστραμμένου πετάλου ( ∩ ) ώστε να
φέρεται γύρω από το λαιμό και πάνω
από τον υφιστάμενο ρουχισμό, με
εσωτερικούς αεροθαλάμους και
κατάλληλους ιμάντες πρόσδεσης.

ΝΑΙ

3.3.2. Αυτόματο σύστημα πλήρωσης αερίου,
που να ενεργοποιείται κατά τη βύθιση
του σωσιβίου σε νερό, με δυνατότητα
και χειροκίνητης ενεργοποίησης

ΝΑΙ

3.3.3. Αριθμός ανεξάρτητων αεροθαλάμων ≥
2

ΝΑΙ

3.3.4. Άνωση ≥  330Ν. Να προσκομιστεί κατά
την παράδοση με ευθύνη και δαπάνες
του Αναδόχου, Δήλωση Συμμόρφωσης
(Declaration of Conformity) του
κατασκευαστή για την κατασκευή των
ειδών, σύμφωνα με την εν λόγω
απαίτηση.

ΝΑΙ

3.3.5. Ανοξείδωτα δοχεία πλήρωσης αερίου≥
2

ΝΑΙ

3.3.6. Δυνατότητα πλήρωσης των
αεροθαλάμων και με το στόμα, μέσω
κατάλληλων φυσητήρων

ΝΑΙ
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3.3.7. Ατομικός φανός σωσιβίου ο οποίος:
α) να αναβοσβήνει σε ρυθμό όχι
μικρότερο από 50 και όχι μεγαλύτερο
από 70 φορές ανά λεπτό,
β) να έχει ένταση φωτεινότητας όχι
λιγότερο από 0,75 cd προς όλες τις
διευθύνσεις και για χρονική περίοδο
τουλάχιστον 8 ωρών,
γ) να έχει λευκό χρώμα.
δ) να φέρει χειροκίνητο διακόπτη
λειτουργίας
ε) να διαθέτει μπαταρίες λιθίου
διάρκειας ζωής τουλάχιστον 5 ετών
στ) να ενεργοποιείται αυτόματα με την
επαφή στο νερό

ΝΑΙ

3.3.8. Δοχείο με δυνατότητα απελευθέρωσης
φωσφορίζουσας χρωστικής ουσίας για
το χρωματισμό θαλάσσης, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Sea dye
marker)

ΝΑΙ

3.3.9. Κάθε σωσίβιο  θα είναι εφοδιασμένο
με ατομική σφυρίχτρα σταθερά
στερεωμένη με κορδόνι

ΝΑΙ

3.3.10. Ανακλαστικές  ταινίες συνολικής
επιφάνειας 400 cm2 [Resolution A.658
(16), όπως ισχύει]

ΝΑΙ

3.3.11. Να διαθέτει Velcro σε ευκρινές σημείο,
για αναγραφή των στοιχείων του
φέροντος επιχειρησιακού μέσου
διαστάσεων 2cm x 10cm περίπου

ΝΑΙ

3.3.12. Ο χρωματισμός θα καθοριστεί κατόπιν
συνεννόησης του Αναδόχου με την
Υπηρεσία κατά την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.

ΝΑΙ

3.4. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ (Thermal Protective Aids):

3.4.1. Ποσότητα: 1200 ΝΑΙ
3.4.2. Αδιάβροχες, αντιανεμικές θερμαντικές

κουβέρτες Α΄ Βοηθειών, με κατάλληλη
μεταλλική επικάλυψη, ώστε όταν
καλύπτουν το ανθρώπινο σώμα
μειώνουν την απώλεια θερμότητας
(λόγω εξάτμισης ή/και συναγωγής) και
προστατεύουν από υποθερμία, ενώ
τοποθετημένες αντίστροφα (με τη
μεταλλική επιφάνεια προς τα έξω)
αντανακλούν την προσπίπτουσα ηλιακή
ακτινοβολία και προστατεύουν από
θερμοπληξία.

ΝΑΙ

3.4.3. Μέγεθος τουλάχιστον 210x100cm ΝΑΙ
3.4.4. Συσκευασία: Διπλωμένες εντός ΝΑΙ
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στεγανής σακούλας, έχοντας αφαιρεθεί
ο αέρας, ώστε να καταλαμβάνουν τον
ελάχιστο δυνατό χώρο

3.4.5. Βάρος: Λιγότερο από 350gr ανά τμχ
συσκευασμένη

ΝΑΙ

4. ΣΗΜΑΝΣΗ
4.1. Η σήμανση του σωστικού εξοπλισμού

θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 96/98/ΕΚ,
όπως ισχύει, που ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ΠΔ 347/98
(ΦΕΚ Α΄231), όπως ισχύει. Κάθε τεμάχιο
καθε είδους θα έχει σημανθεί σε
εμφανές σημείο με ανεξίτηλη σήμανση
με το σήμα πιστότητας που
προβλέπεται από την εν λόγω Οδηγία,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
προβλέπεται από την εν λόγω
νομοθεσία.

ΝΑΙ

5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
5.1. Το σύνολο των ειδών θα συνοδεύεται

κατά την παράδοσή του υποχρεωτικά
από συνοπτικές οδηγίες στην Ελληνική
γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τα
υπό προμήθεια τεμάχια ανά είδος, από
εγχειρίδιο ή φυλλάδιο του
κατασκευαστή με οδηγίες χρήσης,
αποθήκευσης, ασφάλειας, καθαρισμού
και συντήρησης.

ΝΑΙ

5.2. Εφόσον απαιτείται προληπτική
συντήρηση από το χρήστη για ορισμένα
εξαρτήματα των ειδών, να
συμπεριληφθεί και σύντομη περιγραφή
της σχετικής διαδικασίας.

ΝΑΙ

6. ΕΓΓΥΗΣΗ
6.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει

την υποχρέωση διασφάλισης καλής
λειτουργίας του προσφερόμενου
εξοπλισμού των παραγράφων 1.1α,
1.1β και 1.1γ (3.1, 3.2 και 3.3
αντίστοιχα) για τη χρονική περίοδο που
αναφέρεται ρητά στην τεχνική
προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή
περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24)
μηνών, η διασφάλιση της καλής
λειτουργίας του εξοπλισμού θα
προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για
το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης
και δωρεάν τεχνικής υποστήριξης. Η
εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα
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προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση. Ειδικότερα για
το είδος της παραγράφου 1.1δ (3.4
αντίστοιχα) η προσφερόμενη εγγύηση
θα αφορά αποκλειστικά το χρονικό
διάστημα της αποθήκευσης των
τεμαχίων (πριν την πρώτη χρήση τους),
σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

6.2. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης του
εξοπλισμού ορίζεται η επομένη της
ημερομηνίας οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.

ΝΑΙ

6.3. Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του
υπό προμήθεια υλικού καλύπτει την
πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης,
φθοράς ή/και ανωμαλίας που δεν
οφείλεται σε κακή χρήση του από το
προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε
εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες
(σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να επισκευάσει και να
παραδώσει τον εξοπλισμό εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία
αποστολής του σε αυτόν, χωρίς καμία
υποχρέωση της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

6.4. Για την αποκατάσταση βλαβών, το
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ κατόπιν συνεννόησης με το
προσωπικό του Αναδόχου θα
αποστέλλει σε κατάλληλη συσκευασία
τον ελαττωματικό εξοπλισμό στις
εγκαταστάσεις του ή σε οποιοδήποτε
άλλο σημείο τυχόν του υποδειχθεί,
μέσω ταχυμεταφορών. Τα έξοδα
μεταφοράς και ασφάλισης του
εξοπλισμού κατά την μεταφορά του
βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
καταβάλλονται απ’ αυτόν (πληρωμή
από τον παραλήπτη). Μετά την
αποκατάσταση της βλάβης, ο
εξοπλισμός με μέριμνα και δαπάνη του
Αναδόχου θα αποστέλλεται στον
αντίστοιχο χρήστη του εξοπλισμού. Ο
χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων
υπολογίζεται από την ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού (από το
προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) στις
ταχυμεταφορές μέχρι την ημερομηνία

ΝΑΙ
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παράδοσής του στον αρχικό αποστολέα
(Υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ).
Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια
του Αναδόχου, αντί της τήρησης της
διαδικασίας που αναφέρεται στην
παράγραφο αυτή, να αποστείλει
αρμόδιο προσωπικό το οποίο είτε θα
παραλάβει τον ελαττωματικό
εξοπλισμό, είτε θα αποκαταστήσει
άμεσα το πρόβλημα.

6.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμπεριλάβει στην τεχνική του
προσφορά όλα τα στοιχεία
επικοινωνίας (διεύθυνση, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας) του
αρμόδιου τμήματος, στο οποίο θα
γίνεται η αναφορά των βλαβών και θα
προγραμματίζεται η επισκευή τους.

ΝΑΙ

6.6. Σε περίπτωση που η βλάβη, φθορά
ή/και ανωμαλία του εξοπλισμού δεν
είναι επισκευάσιμη, τότε ο εξοπλισμός
αντικαθίσταται από νέο και
αμεταχείριστο ιδίου ή αναβαθμισμένου
τύπου.

ΝΑΙ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
7.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται

να καταθέσει με την τεχνική προσφορά
του βεβαίωση, στην οποία θα δηλώνει
ότι θα διαθέτει στην Ελλάδα για
διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών
μετά την λήξη της εγγύησης του
προσφερόμενου εξοπλισμού, την
τεχνική οργάνωση για την
αποκατάσταση βλαβών.

ΝΑΙ

7.2. Για το διάστημα πέραν της περιόδου
εγγύησης και στην περίπτωση που
ζητηθεί από την Υπηρεσία η
αποκατάσταση βλάβης του εξοπλισμού
να γίνει από τον Ανάδοχο, η Υπηρεσία
θα προσκομίζει τον εξοπλισμό με δική
της μέριμνα και δαπάνη στο
εργαστήριο του Αναδόχου, ο οποίος
υποχρεούται στην αποκατάσταση της
βλάβης το πολύ εντός είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης.

ΝΑΙ

7.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση
κάθε ανταλλακτικού του
παραληφθέντος εξοπλισμού εντός
χρονικού διαστήματος τριάντα (30)

ΝΑΙ
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ημερών από την ημερομηνία
παραγγελίας και για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε (05) ετών μετά την
λήξη της εγγύησης των συσκευών.

7.4. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται
για την αποκατάσταση βλαβών θα
πρέπει να είναι καινούρια και
αμεταχείριστα.

ΝΑΙ

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
8.1. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο

Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, σε χρονικό
διάστημα τεσσάρων (04) μηνών από
την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της σύμβασης.

ΝΑΙ

8.2. Η  παραλαβή θα συνίσταται
υποχρεωτικά σε:
α) Έλεγχο Πιστοποιητικού Έγκρισης
Τύπου για τα παραδοθέντα είδη
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρ/φου 2.5 και Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity) του κατασκευαστή,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρ/φου 3.3.4.
β) ημερομηνία κατασκευής των ειδών,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ανωτέρω παρ/φου 2.1
γ) ποσοτική καταμέτρηση
δ) ποιοτικό έλεγχο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής με
δειγματοληπτικό έλεγχο:
1. τουλάχιστον 35 τεμαχίων για τα

είδη Κυκλικά σωσίβια SOLAS
(Lifebuoy Rings), Ατομικές
σωσίβιες ζώνες SOLAS (Inherently
Buoyant Lifejackets) (ποσοστό 10%
σε παιδικά) και Θερμαντικές
κουβέρτες κλειστού τύπου
(Thermal Protective Aids)

2. τουλάχιστον 20 τεμάχια για το
είδος Ατομικά σωσίβια
πληρώματος SOLAS (Automatic Gas
Lifejackets)

Θα εξεταστούν κατ΄ελάχιστον:
1. Συμφωνία των ειδών με τις
απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών
2. Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα,
όπως σχισίματα, μόνιμα στίγματα,
κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της
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επιφάνειας του υλικού
3. Σήμανση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της παρ/φου 4
4. Εγχειρίδια χρήσης, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ/φου 5.
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