
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
  
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ 
   
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
 Τηλεφ.210 6551519  
ΚΟΙΝ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

Φ.602.2/ 9 /285842 
  Σ.3688 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε 
Αντικείµενο την Προµήθεια Ενός (1) Σκάφους Τύπου Rhib (Μετά Μηχανής) σε 
Ρόλο Medevac, Εκτιµώµενης Αξίας 70.000,00 € απαλλασσοµένου ΦΠΑ.  

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Μ Ε  Α Ρ Ι Θ Μ Ο  1 6 / 2 0 1 7  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

47196 

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε 
κύρια δραστηριότητα:  Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

www.helenicnavy.gr 
email: gen_e2iii@navy.mil.gr 

fax: 210 6551655 
Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561 

Επιχειρησιακός Φορέας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ , τηλ 210 6551278/474 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό και στην οποία 

κατατίθενται τα δικαιολογητικά 
(όποια απαιτούνται) σε έντυπη 

µορφή 

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

Είδος διαγωνισµού Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός 

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

τιµή) 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού 

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

Τόπος Παράδοσης ΑΣ (Ναύσταθµος Σαλαµίνας) 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) 70.000,00€ 

Χρηµατοδότηση  Π.∆.Ε. 

Αντικείµενο διαγωνισµού 
Προµήθεια Ενός (1) Σκάφους Τύπου Rhib 

(Μετά Μηχανής) σε Ρόλο Medevac 

Κωδικός CPV 34521000-5 

Ηµεροµηνία ανάρτησης όλης της 
διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη, 

πλήρης, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση) στο 

19.10.2017 
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ΕΣΗ∆ΗΣ  

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ  

18.10.2017 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
13.11.2017, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
20.11.2017, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

24.11.2017, ώρα 9:00 πµ 

 Έχοντας υπόψη: 

 α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και   
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 
3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143). 

 β. Το ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 28/15. 

 γ. Το ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 131) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 δ. Το ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες 
∆ιατάξεις». 

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

 στ. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
(∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 
4412/16(ΦΕΚ Α΄147). 

 ζ. Το ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» (ΦΕΚ 52 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 η. Το ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών)  

 θ. Το Π∆ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145). «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 
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 ι. Το Π∆ 39/16 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισµός εξέτασης Προσδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

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

 ιβ. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-2017) ΄΄ Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.΄΄ 

 ιγ. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-5-2017) ΄΄ Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜ∆ΗΣ΄΄ 

  
   ιδ. Την ΑΠ 100009/19 Σεπ 17/ΥπΟιΑν (ΣΑΕ 337 ΤΡΠ.0/19-9-

17//Α∆Α:7Θ1Ε465ΧΙ8Η22). 
  
   ιε. Την Α∆ Φ.831/39/255841/Σ.841/28 Σεπ 17/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (Εντολή 

∆ιενέργειας)  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια ενός (1) 
Σκάφους Τύπου Rhib (µετά µηχανής) σε ρόλο Medevac. Η τιµή του υπό 
προµήθεια είδους θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

 2. α. Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο 
Παράρτηµα «Ε» παρούσης. 

  β. ∆είγµα φορέα: ∆εν υφίσταται. 

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

  δ. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση 
στον Ηµερήσιο Τύπο:19.11.2017 

  ε. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 19.11.2017 

  στ. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 13.11.2017 / 07:00. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει την 
δηµιουργία και διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την 
προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της 
προσφοράς του θα είναι δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η 





 - 4 - 

συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο 
κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να 
έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και 
ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες 
(διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του διαγωνισµού. 

  ζ. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 20.11.2017 / 11:00. 

 3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
κανονική προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη ηµέρα της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

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

  β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): 24.11.2017. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
ηλεκτρονικά από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από 
την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης. 

 5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, 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. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

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

 7. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις θα ανέλθουν στις 
70.000,00€ (απαλλασσοµένου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων 
∆ηµοσίου και Ταµείων). Οι πιστώσεις θα διατεθούν από κονδύλια Π∆Ε ως σχετική 
(ιδ) απόφαση. 

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

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

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

 11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες από 
την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16. 

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

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

 14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί: 

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

  β. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr 

  γ. Στην ιστοσελίδα του ∆ι@ύγεια. 

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

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

  α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜ∆ΗΣ 

  β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 47196.  

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

 17. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα 
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της 
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις 
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 
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 18. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη 
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

 19. Τυχόν απαίτηση πλαισίωσης της ΑΕΠ µε δύο (2) συµπληρωτικά µέλη 
εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, 
εκτελείται µετά από αίτηµα της διενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας 
(ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 

 20. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο 
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για 
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

 21. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του. 

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

                Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017 
             
            Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος 
                                                                       ∆ιευθυντής Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ 
 
               Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χ. Κουλαξίζης ΠΝ 
             Β. Τµηµατάρχη Ε2-ΙΙ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Στοιχεία προς προµήθεια ειδών  
«Β» Γενικοί όροι διαγωνισµού 
«Γ» Ειδικοί όροι διαγωνισµού 
«∆» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
«Ε» Τεχνική Προδιαγραφή - Περιγραφή 
«ΣΤ» Σχέδιο Σύµβασης 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  Γ2, ∆ΚΓ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

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

Αποδέκτες για Πληροφορία 
- ΑΣ 
- ∆∆ΜΝ 





 Α-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 12 Οκτ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.2/ 9/ 285842 /Σ.3688 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  

Περιγραφή συµβατικού 
αντικειµένου 

Σκάφος Τύπου Rhib (Μετά Μηχανής) σε Ρόλο 
Medevac 

Κωδικός είδους (CPV) 34521000-5 

Τεχνικός προσδιορισµός Ως Παράρτηµα «Ε» Παρούσης ∆ιακήρυξης 

Ποσότητα Ένα (1) 

Μονάδα µέτρησης EA 

Φορέας Προορισµού Ναύσταθµος Σαλαµίνας 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ 
ΦΠΑ) 

70.000,00 €, απαλλασοµένου ΦΠΑ, 
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων 

Πιστώσεις / Πηγή 
χρηµατοδότησης 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

Χρόνος παράδοσης 
Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της 
Σύµβασης 

Τόπος παράδοσης 
(Κωδικός Nuts) 

ΝΣ 
ΕL307 

Σύνολο κρατήσεων 6,26832% 

Φόρος εισοδήµατος 
Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο 
προβλεπόµενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, 
Ν.4172/2013, φόρος εισοδήµατος (4%) 

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

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας προµηθευτέου υλικού / παρεχόµενης υπηρεσίας





 Α-1-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 12 Οκτ 17 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.602.2/ 2 / 285842 /Σ.3688  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
Λέµβος RΗIB σε 
ρόλο MEDEVAC 

Τεµ 1 50.000,00 € 

2 
Εξωλέµβιος 

βενζινοκινητήρας 
150 - 200 HP 

Τεµ 1 20.000,00 € 

 

 

*  Η προµήθεια δεν είναι διαιρετή ως καθορίζεται στο παράρτηµα «Γ» της 
παρούσας διακήρυξης.  

 

 

Πλωτάρχης (Μ) ∆. Στουραΐτης ΠΝ 
Βοηθός Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ 

           Για την ακρίβεια 
Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 





B-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 12 Οκτ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.602.2/ 9 / 285842 /Σ. 3688 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

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

από τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως 

σώµα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

 2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια ενός (1) 

Σκάφους Τύπου Rhib (Μετά Μηχανής) σε Ρόλο Medevac. 

Άρθρο 2 

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

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

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

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

να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13, στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στο Ν.4412/16 . 

 2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 

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

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

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

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

αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 

1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
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 3. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική 

µορφή ως κατωτέρω: 

  α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική Προσφορά» και 

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

 

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

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

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

υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά 

στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό 

φορέα και εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε 

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

υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήµατος 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

 5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. 

56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 

1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν 

προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 

αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 
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επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

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

διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14. 

 7. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 

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

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

υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών 

σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

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

απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

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

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

υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός 

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

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

πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει 

κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 

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

άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

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

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

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

οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», 

εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε 

απόδειξη. 

 10. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 

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

ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφονται. 
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 11. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 

µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 

καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς 

 12. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

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

απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 

δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

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

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

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

  γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 

6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

  δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 

υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

 15. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

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

υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 
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 17. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

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

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

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Άρθρο 3 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του 

ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, 

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

αρχείου .pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/13 και την υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 2. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι 

(διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων, ως αυτά τα όρια 

καθορίζονται στο άρθρο 5, Ν.4412/16): 

  α. ΤΕΥ∆ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ, 

ψηφιακά υπογεγραµµένο, ως έχει αναρτηθεί στον ισότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ παρόντος 

διαγωνισµού] κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 ανωτέρω νόµου, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  β. Εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% της εκτιµώµενης αξίας παρούσας 

προµήθειας, ήτοι 1.400,00€, χρονικής ισχύος  τουλάχιστον 13 µηνών και σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 ανωτέρω νόµου.  

 3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 
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 4. Το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16, αφορά ιδίως: 

  α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

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

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

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

Άρθρο 4 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

 1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

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

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

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 2. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει τα εξής: 

  α.  Tα καθοριζόµενα από την παράγραφο 7 του πραρτήµατος «Ε» της 

παρούσας διακήρυξης (Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων) 

  β. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν απαιτείται από το παράρτηµα 

«Ε» της Παρούσας. 

 3. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται µόνο σε ηλεκτρονική 

µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. 

56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 

1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, εφόσον 

αυτό απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του 
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ΕΣΗ∆ΗΣ, θα απορρίπτονται. 

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

καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 

οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς 

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

της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

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

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

µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές 

που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 

οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 

 2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

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

Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 

σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. 

 3. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 

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

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

υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

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

υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 

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

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

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

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

 5. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για παράδοση 

του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

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

της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι την 

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

δεσµευτικές για τov προµηθευτή. 

 7. Οι προσφερθείσες τιµές δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις επιµέρους 

εκτιµώµενες αξίες της προµήθειας (άνευ ΦΠΑ) για έκαστο προς προµήθεια είδος / 

υπηρεσία (παράγραφος 4, άρθρου 26, Ν.4412/16). 

 8. Η παρούσα προµήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ (ν.2859/00). 

Άρθρο 6 

Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών 

 1. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 

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

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 

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

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

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

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

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

ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

 3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε 
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διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν 

δεσµεύεται για την τήρησή της. 

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

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

της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) 

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

Άρθρο 7 

Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / 

διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 

79 και 102 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 8 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 

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

πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

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

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

των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

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

στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 
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  α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη 

διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. 

  β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 

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

της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

αποσφραγίζει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει 

ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

  γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την 

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

τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό 

αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 

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

στάδιο του διαγωνισµού. 

  ε. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την 

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

ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, 

αποστέλλεται µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής στους συµµετέχοντες για 

ενηµέρωση. 

  στ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 

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

ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

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

µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 
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µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 

ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών. 

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

συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 

ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από 

το σύστηµα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς 

που υποβλήθηκαν σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία 

αποσφράγισης, µονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 

προσφορών. 

  η. Ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, κατά την 

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

παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης και καλείται ο 

µειοδότης / «προσωρινός ανάδοχος» να προβεί στην κατάθεση των 

δικαιολογητικών µειοδότη. 

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

κατακύρωση της σύµβασης, εντός προθεσµίας που θα του/τους γνωστοποιηθεί 

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

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

ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε 

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

όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

  ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε 

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

σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

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

σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών ενωρίτερα από τη χρονική 

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

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

ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 

ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική 
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αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της 

προθεσµίας. 

  ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

  ιβ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του 

ανωτέρω φακέλου, το αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση για 

την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε πρακτικό 

γνωµοδοτεί / προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

  ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 

δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 

συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση απόφασης. 

 4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 

τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

  α. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής 

προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί 

κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την πορεία της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται 

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

  γ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω 

ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, για την έκδοση απόφασης 

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

πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία αποστολής 

της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει 

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

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

υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν προδικαστικών 

προσφυγών / αιτήσεων αναστολών. 





Β - 13 

Άρθρο 9 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 1. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 

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

του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να 

υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80, ως αποδεικτικά 

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

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

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

συµπλήρωση του εν λόγω ΤΕΥ∆. 

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

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

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

διαγωνισµό. 

 4. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 

περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του 

Ν.4412/16 και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, ήτοι: 

  α. Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2α του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπως του ποινικού µητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης των λόγων αποκλεισµού του Μέρους ΙΙΙ, 

Τµήµα Α του ΤΕΥ∆ του παρόντος διαγωνισµού. Η υποχρέωση προσκόµισης του 

ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73, δηλαδή τους διαχειριστές στις περιπτώσεις 

εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον διευθύνοντα σύµβουλο και τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου στις περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. 

  β. Πιστοποιητικό (σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του άρθρου 80 

του Ν.4412/16), που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους – 

µέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

κάλυψης των λόγων αποκλεισµού του Μέρους ΙΙΙ, Τµήµατα Β και Γ του ΤΕΥ∆ του 
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παρόντος διαγωνισµού. 

  γ. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 

άρθρου 80 του Ν.4412/16), του οικείου επαγγελµατικού µητρώου, από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για εγγραφή στο οικείο εµπορικό µητρώο, ως 

Μέρος IV, Τµήµα Α του ΤΕΥ∆ του παρόντος διαγωνισµού. 

   5. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥ∆ του παρόντος 

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

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

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

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

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

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

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

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

απαιτήσεις του ΤΕΥ∆ του παρόντος διαγωνισµού. 

 6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 

φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 

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

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

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

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

µέσο). 

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

αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 

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

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

παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 

αυτούς. 
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 9. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά και 

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

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

µετάφραση στην ελληνική. 

 10. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 103 του Ν.4412/16. 

  

Άρθρο 10 

Απόρριψη Προσφορών 

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

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

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

κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 11 

Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές 

 1. Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 

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

  

Άρθρο 12 

Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 

υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 

σύµβασης, λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
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προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την 

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

όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η 

χρονοσήµανση του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την 

οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου 

εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων 

βοηθηµάτων. 

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

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

 3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της  σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

  α. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 

στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

  β. ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

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

(προµήθειες άνω των 500.000,00€), και 

  γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

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

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

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

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

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου 

κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 

την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 13 

Κατάρτιση  Σύµβασης 

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

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

σύµβαση. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως 

Παράρτηµα. 

 2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα 

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

διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο σύµβασης που 

επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

 3. Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την 

υπογραφή της. 

 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. 

Άρθρο 14 

Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής 

 1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στα 

τεύχη της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του 

Ν.4412/16. 

 2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΑΣ. 

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

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

(ΓΕΝ/Γ2) και την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

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

διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει την αρµόδια οικονοµική 

Υπηρεσία για την πληρωµή (Ε΄ Χρηµ ∆/ΓΕΝ) για την εξόφληση του αναδόχου. 
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 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 15 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1 Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών / παρεχόµενων 

υπηρεσιών, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο 

που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

 2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 

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

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

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

προµήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά. 

 3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την 

παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει 

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

Άρθρο 16 

Εγγυητικές Επιστολές  

 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

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

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

συµφωνίας πλαισίου απαιτείται, ως έχει καθορισθεί στην παράγρ. 2β του άρθρου 

3 του παρόντος παραρτήµατος.  

 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή 

που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. 

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

από το συνολικό συµβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύµβασης. 

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

συµβαλλοµένων. 

 4. Εγγυητική προκαταβολής: 

  α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 

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

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

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

καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

  γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / 

υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.   

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

Άρθρο 17 

Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή του 

Αναδόχου 

  

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

του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό 

λογαριασµό της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών 

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

Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής στο όνοµα 

του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου και 

του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών. 

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

έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

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

παραλαβή των υλικών. 

  β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 
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συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 

υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή 

ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 

κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής 

αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση 

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

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

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

προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 

παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας 

ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

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

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

συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

 5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 

προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.4152/13. 

 6. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 

πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 

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

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

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

και την πληρωµή. 

 7. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι 

κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από 

επιτροπή που θα καθορισθεί µε µέριµνα ΑΣ ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το 

άρθρο 208 του Ν.4412/16. 

  β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

  γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την 

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

την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

  ε. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

  στ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 

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

την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

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

πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

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

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Άρθρο 18 

Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

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

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

Ν.4412/16. 

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

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

που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 19 

Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής 

 

 1. Οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις αναστολής υποβάλλονται 

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

τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του Π∆ 39/2017. 
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Άρθρο 20 

Παρακολούθηση Σύµβασης 

 1. Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από την Υπηρεσία του 

ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς προµήθεια υλικά από επιτροπή που ορίζεται από 

αυτή. 

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

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

Άρθρο 21 

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

(Άρθρο 129, Ν.4412/16) 

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

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

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής 

εφαρµόζονται: 

  α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

  β. Οι όροι της Σύµβασης. 

  γ. Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Άρθρο 22 

Υπεργολαβία 

(Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16) 

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

τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

 2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρµοδιότητες των υπεργολάβων δεν 

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

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

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

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

άρθρο 131 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 23 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16) 

 1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 

σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. 

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

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

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

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

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

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

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 

 4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

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

Άρθρο 24 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς 

δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που 

αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής 

τους. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 

έχουν άµεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

προκήρυξης, µέσω του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό 

του συστήµατος (Α/Α Συστήµατος). 

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

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

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

άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
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(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό 

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

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

Άρθρο 25 

Λοιποί Όροι 

 1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή 

θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη 

πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

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

διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 

αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

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

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

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

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

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 

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

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

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

δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

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

κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

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

τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

 8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 

Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
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αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Προσθήκη «Ι»   Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 12 Οκτ 17 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/9/285842/Σ.3688    

 

Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών 

 

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

παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Το ΤΕΥ∆, ως έχει αναρτηθεί στην 

κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

παρόντος ∆ιαγωνισµού  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, 

ποσού 1.400,00€ (ποσοστό 2 % 

της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης χωρίς ΦΠΑ), χρονικής 

διάρκειας 13 µηνών (βλ. 

υπόδειγµα παραρτήµατος ¨∆¨ της 

παρούσας διακήρυξης). 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

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

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. 
α.  Tα καθοριζόµενα από την 

παράγραφο 7 του πραρτήµατος 

«Ε» της παρούσας διακήρυξης 

(Προδιαγραφή Ενόπλων 

∆υνάµεων) 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του 

παρόντος παραρτήµατος.  
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2. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που 

τυχόν προβλέπεται από τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

(παράρτηµα «Ε») έκαστου είδους 

οχήµατος.   

 

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

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της 

αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας 

απαιτείται η υποβολή των 

κατωτέρω στοιχείων υπό τη 

µορφή ∆ήλωσης (σε 

επιπρόσθετο αρχείο υπό τη 

µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της 

προσφοράς 

β. Χρόνο Παράδοσης Ειδών  

γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής 

(βλ. άρθρο 17 παρόντος 

παραρτήµατος)  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

   

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

    Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

(i) Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν  υπάρχει 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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τελεσίδικη απόφαση εις βάρος 

του ίδιου του οικονοµικού φορέα 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

Συµφώνως της υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Εγκυκλίου 9941//07-04-

15/ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.∆ΝΣ

Η ∆ΙΟΙΚ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι 

δυνατή η έκδοση αντιγράφων 

ποινικού µητρώου ηλεκτρονικά 

(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) 

από τις Υπηρεσίες τήρησης των 

σχετικών δελτίων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 

που το απόσπασµα ποινικού 

µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό 

τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.   

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 





Β - 29 

υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

του οικείου επαγγελµατικού 

µητρώου, από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη της 

απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών,  από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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φορέα, για κάποιο αδίκηµα από 

τα αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής η 

διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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της αρµόδιας αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει η κάλυψη 

της απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο ή 

ισοδύναµη επαγγελµατική 

οργάνωση. 

5 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω 

χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή 

στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτους - 

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες 

αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 80 

του Ν.4412/16), όπου κρίνεται 

αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που απαιτούνται 

για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 
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όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις απαιτήσεις του 

παρόντος διαγωνισµού. Οι 

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιµες µέσω του 

επιγραµµικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e – Certis). 

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

και ειδικότερα 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για 

ηµεδαπά 

Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για 

αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

2 Λοιπά κατά περίπτωση 

(αναφορικά µε ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

δικαιολογητικά, ως αναγράφονται 

ανωτέρω. 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) 

και δ(ii). 
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Παρατηρήσεις:  

 

 (1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα 

δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην 

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

υποβολή.     

 

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

µορφή, πρέπει να είναι: 

 

          (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

δηµόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

1 του Ν.4250/14. 

 

         (ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες 

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

Ν.4250/14. 

          

  (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

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

πρωτίστως από δικηγόρο. 

 

     (3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου 

δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήµατος. 

 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

 Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

 

 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  Γ-1 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2- ΙΙ 
 12 Οκτ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ Φ.602.2/9/285842/Σ.3688  

  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τα προς προµήθεια υλικά, θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές ανάγκες 
του ΑΣ, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών απαιτήσεων πολεµικών πλοίων. 
 
2. Τα προς προµήθεια υλικά σκάφος/µηχανή και τα υλικά/εξοπλισµός µέρη 
αυτών, πρέπει να είναι καινούργια (εντός έτους διενέργειας του διαγωνισµού), 
αµεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 
 
3. Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ε» της παρούσας. 
 
4. Τα προς προµήθεια είδη θα  παραδοθούν σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 
εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η 
ολοκλήρωση δοκιµών που περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή και τυχόν 
παρατηρήσεων που θα προκύψουν από την επιτροπή παραλαβής θα έχουν 
αποκατασταθεί από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποδείξεώς των. 
 
5. Τα υλικά θα παραδοθούν στο ΑΣ (Ναύσταθµος Σαλαµίνας) µε µέσα, 
προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή (incoterms 2010), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο 210 του ν.4412/16.  
 
6. Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 210 του ν.4412/16.  
 
7. Η απαιτούµενη, για την ανάθεση της σύµβασης πίστωση θα ανέλθει στο 
ποσό των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) και θα διατεθεί εις βάρος 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) στο οποίο η παρούσα προµήθεια 
έχει ενταχθεί ως έργο, υπό κωδικό ΣΑΕ 337. 
 
8. Η προµήθεια δεν αποτελεί αµυντικό υλικό και υπόκειται στις νόµιµες 
κρατήσεις ως ακολούθως :  
 

α. (1) Υπέρ ΜΤΝ : 4%. 
   (2) Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2%. 
   (3) Υπέρ ΟΓΑ – χαρτοσήµου επί των ανωτέρω κρατήσεων (2) 
4% : 0,144%. 
   (4) Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ : 0.06%. 
   (5) Χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ : 0.0018% 
   (6) ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήµου : 0,00036%. 
   (7) Υπέρ ΑΕΠΠ : 0.06%. 
   (8) Χαρτόσηµο 3% επί ΑΕΠΠ : 0.0018%. 
   (9) ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήµου : 0,00036%. 
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Σύνολο κρατήσεων: 6,26832%.  
 
  β.    Η προµήθεια υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
4% επί της καθαρής αξίας. 
 
9. ∆εν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για µέρος των προς προµήθεια 
υλικών (σκάφος-µηχανής), προκειµένου να εξασφαλισθεί η µεταξύ τους 
συµβατότητα και η κάλυψη των όρων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Ως εκ τούτου 
η προµήθεια δεν είναι διαιρετή. 
 
 
10. Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την επιτροπή 
που θα ορισθεί µε µέριµνα ΑΣ, παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµου 
αντιπροσώπου του.  
 
11. Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η προσκόµιση 
των ακόλουθων:  
 
 α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή 
 

β. Certificate of Conformity 
 

 γ. Certificate of Origin 
 
 δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists). 
 
12. Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα παρασχεθεί από την 
προµηθεύτρια «εγγύησης καλής λειτουργίας», συµφώνως παραγράφου 6.3 της 
τεχνικής προδιαγραφής του  Παραρτήµατος «Ε» της παρούσας διακήρυξης. 
 
13. Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής 
προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του 
Ν∆ 1400/73 (Α΄ 114//28-05-73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή 
έµµεσο αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων 
των Ε∆, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. 
 

 
            Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ  
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 12 Οκτ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ Φ.602.2/9/285842/Σ.3688       

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

Ηµεροµηνία έκδοσης: :::::::::::.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

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

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

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ::::::.. ποσού :::::::.::. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  ::::::::::
4
 υπέρ του  

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

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

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

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

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

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 

συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4
   ο.π. υποσ. 3. 
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γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................:::::::::::::..

5 
 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................

6 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 

φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............

7 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 

8
 από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την :::::::::::::::::::.. 
9
.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της

10
.  

                                                           
5
  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

7
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα 

της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 

προσφορά.  
8
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης  
10
  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

11
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
11
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Ηµεροµηνία έκδοσης    :::::::::::.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

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

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

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ::::::.. ποσού :::::::.::. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ:::::::::::::::::::::::::::..

4
 

υπέρ του:  

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

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

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, 

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

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

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 

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

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
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Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6
 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....:.    ηµέρες

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

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

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

8
  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

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

πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ::::::::::.. 

Κατάστηµα                ::::::::::. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   :::::: 

        ΕΥΡΩ. :::::::::::: 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. :::    ΕΥΡΩ   :::.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
::::::(και ολογράφως):::::::.:::.. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
:::::::::::::::..∆\νση::::::::::::::::::
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ::::.ΕΥΡΩ της µε αριθ::::..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια ::::::::::::.της (αριθ. 
∆ιακ/ξης:..) προς κάλυψη αναγκών του ::::., πλέον τόκων κατ εφαρµογή 
των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07. 

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

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι 
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
µας καµιά ισχύ. 

-  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. 

 

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





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 12 Οκτ 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ Φ.602.2/9/285842/Σ.3688       
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό έχουν 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr 
(συνηµµένα αρχεία Εντολής ∆ιενέργειας Προµήθειας ΓΕΝ/Γ2). 

 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
Προσθήκη «Ι»   Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων. 
Προσθήκη «ΙΙ»   ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Ο σκοπός της παρούσης Προδιαγραφής είναι να καλύψει τις απαιτήσεις, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους για την προµήθεια µίας (1) λέµβου RΗIB σε 
ρόλο MEDEVAC, µετά προωστηρίου σκεύους για τις ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού 
(ΠΝ). 

2.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1   Εθνική Νοµοθεσία 

2.1.1  Ν.3850/2010 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 84/Α/02.06.2010) – Κύρωση του Κώδικα 

Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων. 

2.1.2  Π.∆. 70/1990 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 31/Α/14.03.1990) – Υγιεινή και Ασφάλεια των 

Εργαζοµένων σε Ναυπηγικές Εργασίες όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 

υπ’ αριθ. 88/Α/18.04.2013). 

2.1.3  Π.∆. 89/1999 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 94/Α/13.05.1999) – Τροποποίηση του Π.∆. 

395/94 Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας για τη Χρησιµοποίηση Εξοπλισµού 

Εργασίας από τους Εργαζόµενους κατά την Εργασία τους. 

2.1.4  N.4412/16  (A 147//8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών. 

2.1.5  ΦΕΚ Αρ. 4841/Φ7β/52 Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την 

οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16-06-1994 για 

την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων οι οποίες 

αφορούν τα σκάφη αναψυχής.  

2.2  Κανονισµοί  

2.2.1  EN ISO 9001:2015,GRβ,  «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας – 

Απαιτήσεις (Quality Management Systems)». 

2.2.2  EN ISO 8666:2002 Μικρά Σκάφη – Κύρια ∆εδοµένα. 

2.2.3  EN ISO  6185-3:2014  Λέµβοι µήκους γάστρας µικρότερη από 8 m µε ισχύ 

κινητήρα µεγαλύτερη ή ίση µε 15 KW. 

2.2.4  EN ISO 8849:2003 Μικρά Σκάφη – Ηλεκτρικές αντλίες υδροσυλλεκτών  

συνεχούς ρεύµατος. 

2.2.5  EN ISO  9094-2:2002  Μικρά Σκάφη – Πυροπροστασία – Μέρος 2: Σκάφη µε 

µήκος γάστρας µέχρι και 15m. 





2.2.6  EN ISO  10087:2006 Μικρά Σκάφη – Ταυτοποίηση Σκάφους – Σύστηµα 

κωδικοποίησης. 

2.2.7  EN ISO  10088:2013 Μικρά Σκάφη – Μόνιµα εγκατεστηµένα συστήµατα 

καυσίµου. 

2.2.8  EN  ISO 10133:2012   Μικρά  Σκάφη – Ηλεκτρικά συστήµατα  – 

Εγκαταστάσεις συνεχούς ρεύµατος υπερχαµηλής τάσεως. 

2.2.9   EN ISO 10240:2004 Μικρά Σκάφη - Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη. 

2.2.10   EN ISO 10592:1995 Μικρά Σκάφη –Υδραυλικά Συστήµατα Πηδαλιουχίας. 

2.2.11   EN ISO 11105:1997  Μικρά Σκάφη – Αερισµός των διαµερισµάτων της 

βενζινοµηχανής ή και της δεξαµενής βενζίνης. 

2.2.12   EN ISO  11192:2005   Μικρά Σκάφη – Γραφικά σύµβολα. 

2.2.13   EN ISO 11547:1995 Σκάφη αναψυχής – ∆ιάταξη προστασίας έναντι 

επιτάχυνσης κατά την εκκίνηση. 

2.2.14   EN ISO 11591:2011 Μικρά Μηχανοκίνητα Σκάφη – Πεδίο Ορατότητας από 

την θέση πηδαλιουχίας. 

2.2.15   EN ISO 12215:2000 Μικρά Σκάφη –Κατασκευή γάστρας και 

διαστασιολόγηση. Μέρος 1: Υλικά: Θερµοσκληραινόµενες ρητίνες, ενίσχυση µε ίνες υάλου, 

πολύστρωτο αναφοράς.  

2.2.16   EN ISO 12215:2000 Μικρά Σκάφη – Κατασκευή γάστρας και 

διαστασιολόγηση. Μέρος 4: Χώρος και διαδικασία κατασκευής. 

2.2.17   EN ISO 12215:2000 Μικρά Σκάφη – Κατασκευή γάστρας και 

διαστασιολόγηση. Μέρος 5: Πιέσεις σχεδιασµού, τάσεις σχεδιασµού, προσδιορισµός 

διαστάσεων. 

 2.2.18   EN ISO 12215:2000  Μικρά Σκάφη – Κατασκευή γάστρας και 

διαστασιολόγηση. Μέρος 6: Κατασκευαστικές ∆ιατάξεις και λεπτοµέρειες. 

2.2.19   EN ISO 12215:2000 Μικρά Σκάφη – Κατασκευή γάστρας και 

διαστασιολόγηση. Μέρος 8: Πηδάλια. 

2.2.20   EN ISO   12217-1:2015 Μικρά Σκάφη – Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της 

ευστάθειας και πλευστότητας. 

2.2.21   EN ISO 14945:2004 Μικρά Σκάφη – Πινακίδα κατασκευαστή. 

2.2.22   EN ISO 14946:2001 Μικρά Σκάφη – Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης. 





2.2.23   EN ISO 15083:2003 Μικρά Σκάφη – Συστήµατα απάντλησης κυτών. 

2.2.24   EN ISO 15084:2003 Μικρά σκάφη – Αγκυροβόληση, πρόσδεση και 

ρυµούλκηση – Ισχυρά σηµεία. 

2.2.25   EN ISO 15085:2003 Μικρά Σκάφη – Πρόληψη πτώσης ανθρώπου στη 

θάλασσα και ανάκτηση. 

2.2.26   EN ISO  16180:2013 Μικρά Σκάφη – Φώτα ναυσιπλοΐας – Εγκατάσταση, 

τοποθέτηση και ορατότητα. 

2.2.27   EN ISO  21487:2012 Μικρά Σκάφη – Μόνιµα εγκατεστηµένες δεξαµενές 

καυσίµου βενζίνης και πετρελαίου. 

2.2.28   EN ISO 25197:2012 Μικρά Σκάφη – Ηλεκτρικά / Ηλεκτρονικά συστήµατα 

ελέγχου για πηδαλιουχία, µετακίνηση και βραδεία λειτουργία. 

2.2.29   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες 

συµβάσεις (CPV) συµπεριλαµβανοµένων και των εν ισχύ διορθώσεων/ τροποποιήσεων. 

2.2.30   ∆ιεθνής Σύµβαση «Ασφάλεια Της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα» - 

SOLAS 1975, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 

2.2.31  «∆ΚΑΣ» (∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεως). 

2.3   Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της 
παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, 
εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε 
περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής µε µνηµονευόµενα πρότυπα, 
κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

3.  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

3.1   Κατά το κοινό λεξιλόγιο προµηθειών (Common Procurement Vocabulary - 
CPV) ως κάτωθι : 
 
3.1.1   34520000-8 / Σκάφη 
 
3.1.2  34521000-5 / Ειδικά σκάφη 

4.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1  Ορισµός Υλικού 

4.1.1    Το υπό προµήθεια σκάφος θα είναι καινούργιο και τελείως αµεταχείριστο, 
ενώ τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισµός δύναται να είναι εµπορικού ή στρατιωτικού 
τύπου, όπως αυτά θα υποδειχτούν/καθοριστούν από το ΠΝ και οφείλουν να πληρούν τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται στις οδηγίες 94/25/EC, 03/44/ΕΚ και ΦΕΚ 4841/Φ7β/52 
από 26/2/97, να είναι άριστης ποιότητας και ειδικά για ναυτική χρήση.  





4.1.2  Η κατασκευή του σκάφους: 

4.1.2.1   Θα παρακολουθείται από επιτροπή του ΠΝ. Ο προµηθευτής θα υπόκειται 
στον έλεγχο της Υπηρεσίας και θα συµµορφώνεται προς τις οδηγίες της επιτροπής. 

4.1.2.2  Όλη η κατασκευή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε µεθόδους και κανονισµούς 
αναγνωρισµένου, από το ελληνικό κράτος νηογνώµονα, που θα παρακολουθήσει όλες τις 
εργασίες κατασκευής και θα εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά τύπου και σειράς. Ο 
νηογνώµονας που θα παρακολουθήσει την κατασκευή θα δηλωθεί στην προσφορά του 
προµηθευτή. 

4.1.2.3  Η Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια αίτησης µικρής εκτάσεως διαρρυθµίσεων 
και τροποποιήσεων, οι οποίες θα υλοποιούνται κατόπιν διαπραγµάτευσης µε τον 
προµηθευτή.  

4.1.2.4   Τροποποιήσεις που προτείνονται από τον προµηθευτή, θα ζητούνται 
εγγράφως από την Υπηρεσία και θα εκτελούνται µόνο µετά την έγγραφη έγκρισή της.  

4.1.2.5   Η σχεδίαση και τα υλικά κατασκευής της γάστρας, της υπερκατασκευής και 
του προωστήριου σκεύους να εξασφαλίζουν τη χαµηλή ανιχνευσιµότητα (Low Detect 
Ability) του σκάφους. Συγκεκριµένα: 

4.1.2.5.1 Η ραδιοανακλαστική επιφάνεια του σκάφους (Radar Cross Section –RCS) να 
είναι η ελάχιστη δυνατή. Σχετική µελέτη να παραδοθεί στο ΠΝ για αξιολόγηση. 

4.1.2.5.2  Να ελαχιστοποιηθεί η ακουστική υπογραφή (Acoustic Signature) του 
σκάφους, µέσω της µείωσης του εκπεµπόµενου θορύβου µε την επιλογή προωστηρίου 
σκεύους (κινητήρας, σύστηµα µετάδοσης κίνησης) που να εξασφαλίζει τη µικρότερη 
δυνατή εκποµπή θορύβου. Σχετική µελέτη να παραδοθεί στο ΠΝ για αξιολόγηση. 

4.1.2.5.3  Ο χρωµατισµός της υπερκατασκευής και του αεροθαλάµου να παρέχει τη 
βέλτιστη δυνατή απόκρυψη/παραλλαγή.  

4.2  Φυσικά Χαρακτηριστικά 

4.2.1  Το σκάφος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

4.2.1.1 Μήκος ολικό: 5,50 m µε 6,50 m. 

4.2.1.2 Πλάτος ολικό: 2,60 έως 3,00 m. 

4.2.1.3 Μέγιστο έµφορτο βύθισµα σε ακινησία: Μικρότερο ή ίσο µε 0,55 m. 

4.2.1.4  Μέγιστο βάρος σκάφους (σκάφος, κινητήρας, καύσιµα, παρελκόµενα): 2000 
kg. 

4.2.1.5 Ελάχιστο ωφέλιµο φορτίο: 1000 kg.  

4.2.1.6 Ελάχιστος αρ. επιβαινόντων: Έξι (6) για κατηγορία σχεδίασης Β. 

4.2.1.7 Ελάχιστη συνεχής ταχύτητα πλεύσης (µε πλήρωµα 3 ατόµων, µε γάστρα 
καθαρή και ύψος κύµατος 0,5 µέτρα): 35 κόµβοι. 

4.2.1.8 Είδος Πρόωσης: Εξωλέµβιος βενζινοκινητήρας νέας τεχνολογίας, µε 
ανοξείδωτη (inox) προπέλα. 





4.2.1.9 Ελάχιστη αυτονοµία µε την υπηρεσιακή ταχύτητα: 150 ν.µ. (απαιτείται 
αναλυτικός πίνακας ταχυτήτων και καταναλώσεων). 

4.2.1.10  Αριθµός στεγανών διαµερισµάτων αεροθαλάµων κατ’ ελάχιστον έξι (6) µε 
βαλβίδα πλήρωσης και βαλβίδα ανακούφισης βαρέως τύπου σε κάθε ένα από αυτά. 

4.2.1.11 Μέγιστο ύψος Roll-Bar:  Έως 2,5 m. 

4.2.1.12 Αποθηκευτικοί χώροι: Τουλάχιστον 800 lt. 

4.2.1.13 Συνιστώµενη  Ιπποδύναµη µηχανής σε ΗP: Το σκάφος θα φέρει κινητήρα 
τουλάχιστον 150 - 200 HP, που θα αποδεικνύεται από τα περιγραφικά φυλλάδια  
(prospectus) του κατασκευαστή και θα είναι κατάλληλη για κάλυψη των απαιτήσεων 
ταχύτητας / φόρτου / αυτονοµίας. 

4.2.1.14 ∆ιάµετρος αεροθαλάµων σε εκατοστά (cm): Kωνικοί αεροθάλαµοι, για 
καλύτερη αεροϋδροδυναµική συµπεριφορά οι οποίοι, ενδεικτικά, θα ξεκινούν από την 
πλώρη (ΠΡ) από 0,40-0,45 cm για να καταλήξουν στην πρύµνη (ΠΜ) από 0,60-0,65 cm.  

4.2.1.15 Επιπλέον, προς εκπλήρωση της αποστολής του σκάφους που είναι η 

διακοµιδή ασθενών, θα υπάρχει απαραίτητα: 

4.2.1.15.1 Χώρος µπροστά από την κονσόλα για την τοποθέτηση φορείου µε 

πρόσβαση από ∆Ε και ΑΡ από αυτό διαστάσεων 0.5x2,0 m τουλάχιστον. 

4.2.1.15.2 Τέσσερις (4) κρίκοι για την εύκολη τοποθέτηση / στερέωση δύο (2) ζωνών µε 
καστάνια εγκαρσίως του φορείου. 

4.2.1.15 Θα διατεθεί φορείο στον προµηθευτή για την σωστή προσαρµογή του στο 
σκάφος. 

4.3 ∆υνατότητα Συντήρησης 

4.3.1   Κατά το διάστηµα της εγγυήσεως, ο κατασκευαστής υποχρεούται να 
αποκαθιστά κάθε βλάβη ή πρόβληµα σε σύντοµο και εύλογο χρονικό διάστηµα από την 
έγγραφη ειδοποίηση του. Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω διάστηµα άνευ 
αποτελέσµατος, η Υπηρεσία µεριµνά για την αποκατάστασή της και οι σχετικές δαπάνες 
καταλογίζονται στον κατασκευαστή, ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει. 

4.4  Περιβάλλον 

4.4.1   Οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, όπου θα ναυπηγηθεί το σκάφος, πρέπει 
να είναι κατάλληλες για τη ναυπήγηση λέµβων της κατηγορίας αυτής (απαιτείται 
πιστοποιητικό νηογνώµονα). Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή ισοδύναµο και άδεια 
λειτουργίας που να είναι απολύτως συναφής µε το αντικείµενο της παρούσης 
προδιαγραφής. Αυτά θα αποδεικνύονται µε βεβαιώσεις πρόσφατης έκδοσης 
προερχόµενες από κατάλληλο φορέα.  

4.4.2   Όλες οι εργασίες κατασκευής της λέµβου και οι σχετιζόµενες µε αυτό 
εργασίες που θα λαµβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, θα 
παρακολουθούνται από κλιµάκιο του ΠΝ ποιοτικά και ποσοτικά, µαζί µε όλα τα άλλα 





όργανα ελέγχου ποιότητας του προµηθευτή και του κρατικού φορέα διασφάλισης 
ποιότητας κατά το πρότυπο της STANAG 4107 ή άλλο αντίστοιχο διεθνή οργανισµό. 

4.4.3 Το προσωπικό του εν λόγω κλιµακίου του ΠΝ θα πρέπει να δύναται να 
εισέλθει στις εγκαταστάσεις όλων των κατασκευαστών – υποκατασκευαστών, ώστε να 
ελέγξει την εξέλιξη και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται στα επιµέρους 
µηχανήµατα, συσκευές και τις δοκιµές αυτών. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα παρέχει 
όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις στο προσωπικό του κλιµακίου του ΠΝ. 
 
4.5  Σχεδίαση και Κατασκευή  

4.5.1  Πιλοτήριο  

4.5.1.1  Ο χώρος διακυβέρνησης / πιλοτήριο να είναι ανοιχτού τύπου και κατάλληλων 
διαστάσεων, ώστε να µπορεί να δεχθεί τα απαραίτητα όργανα / συσκευές που 
αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή. Επίσης να διαθέτει αποσπώµενο 
προστατευτικό κάλυµµα οροφής τύπου Hard-top.  

4.5.2   Ηλεκτρική Εγκατάσταση 

4.5.2.1  Η ηλεκτρική  εγκατάσταση της λέµβου να εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία 
των βοηθητικών συστηµάτων, και του συνόλου των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών 
συστηµάτων του σκάφους. Συγκεκριµένα: 

4.5.2.1.1  Το ηλεκτρικό σύστηµα θα είναι ένα δίκτυο συνεχούς ρεύµατος 12V, 
τροφοδοτούµενο από συσσωρευτές. Οι συσσωρευτές θα είναι δύο (2), ένας (1) για την 
εκκίνηση του βενζινοκινητήρα και ένας (1) για τα ηλεκτρονικά συστήµατα, οι οποίοι θα 
έχουν δυνατότητα παραλληλισµού για τροφοδοσία ανάγκης του έτερου συστήµατος. Οι 
συσσωρευτές θα είναι κλειστού τύπου marine, επαρκούς χωρητικότητας, τοποθετηµένοι 
σε ειδική βάση που να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεσή τους. Στο χώρο 
αποθήκευσης των µπαταριών θα υπάρχει γενικός διακόπτης χειρισµού και αποµόνωσης 
των ηλεκτρικών κυκλωµάτων. 

4.5.2.1.2  Το σύνολο των καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης να είναι ναυτικού 
τύπου, άριστης ποιότητας (επικασσιτερωµένα), συνοδευόµενα από πιστοποιητικά 
καταλληλότητας, µε υδατοστεγείς συνδεσµολογίες και να µπορούν να αντικαθίστανται 
εύκολα, όταν απαιτείται. 

4.5.2.1.3  Να υφίστανται σηµάνσεις (χαρακτηρισµού, λειτουργίας και κινδύνου), στην 
ελληνική γλώσσα, για το σύνολο των κυρίων και επιµέρους τµηµάτων / εξαρτηµάτων της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

4.5.2.1.4  Να τηρούνται όλες οι διατάξεις ασφαλείας, που αφορούν σε κίνδυνο από 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 

4.5.3  Υλικά / Εξαρτήµατα 

4.5.3.1  Αεροθάλαµος  

4.5.3.1.1  Ο αεροθάλαµος του σκάφους θα είναι κατασκευασµένος από ύφασµα 
ενισχυµένο µε δύο (2) οµοιόµορφα στρώµατα εξωτερικά, ένα (1) από CSM και ένα (1) από 
NEOPRENE και δύο (2) οµοιόµορφα στρώµατα εσωτερικά από NEOPRENΕ. Ενδιάµεσα 
αυτών θα υπάρχει φύλλο πολυεστέρα. Τα στρώµατα θα είναι άριστης ποιότητας, λείας και 
οµοιόµορφης επιφάνειας χωρίς κόµβους, σχισµές, ραγάδες και άλλα ελαττώµατα.  





4.5.3.1.2 Το υλικό επίσης θα είναι µεγάλης αντοχής και ανθεκτικό σε τριβές, καιρικές 
συνθήκες, σε διάρρηξη, σχισµή και πρόσκρουση και δεν θα φθείρεται εύκολα από τις 
καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη χρησιµοποίηση µέσα στο νερό, την καθέλκυση 
κα την ανέλκυση του σκάφους.  

4.5.3.1.3 Ο πολυεστέρας του υφάσµατος θα είναι 1670 ή 1880DTEX. 

4.5.3.1.4 Σε όλες τις ραφές εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρχουν προστατευτικές 
ταινίες από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασµένος, ο αεροθάλαµος, πλάτους 5-6 cm. 
Όλες οι κολλήσεις θα είναι εν ψυχρώ.  

4.5.3.1.5 Στην πρύµνη, στο κάτω µέρος του αεροθαλάµου θα υπάρχει ενίσχυση από 
το ίδιο υλικό κατασκευής τριγωνικού σχήµατος, µήκους 1,50 – 2,00 µέτρων. 

4.5.3.1.6 Στο πλευρικό εξωτερικό µέρος του αεροθαλάµου κατά το διάµηκες του 
σκάφους θα υφίστανται κατάλληλοι διπλοί προσκρουστήρες (κυµατοθραύστες) από 
NEOPRENE τουλάχιστον 2 x 9 cm έκαστος, τόσο για την εκτροπή των κυµάτων όσο και 
για την προστασία του σκάφους από εκδορές στις πλευρικές συγκρούσεις όσο και κατά 
την επακούµβηση µε πλοίο ή προβλήτα. 

4.5.3.1.7 Ο περιµετρικός αεροθάλαµος θα είναι σχήµατος U, απόχρωσης RAL 7030 
και θα διαιρείται σε ικανό αριθµό διαµερισµάτων (ως παράγραφος 4.2.1.10) ανεξαρτήτων 
µεταξύ τους µε σκοπό την µεγιστοποίηση της επιχειρησιακής δυνατότητας του σκάφους, 
ακόµα και κάτω από συνθήκες απώλειας αέρα από έναν ή περισσότερους αεροθαλάµους. 
Ο αεροθάλαµος θα σχηµατίζει την πλώρη και τις πλευρές της λέµβου και θα έχει ενιαία 
εξωτερική επιφάνεια χωρίς εγκάρσιες ραφές. Κάθε διαµέρισµα του αεροθαλάµου θα έχει 
βαλβίδα πλήρωσης και υπερπλήρωσης. Η κατασκευή των αεροθαλάµων δεν επιτρέπεται 
να προεξέχει από τον καθρέπτη (παπαδιά) της λέµβου άνω των 35 cm. 

4.5.3.1.8 Στο εξωτερικό µέρος του αεροθαλάµου θα υπάρχουν τρεις (3) χειρολαβές 
λαστιχένιες σε κάθε πλευρά και δύο (2) χειρολαβές πρώρα. 

4.5.3.1.9 Σε δύο σηµεία επί του αεροθαλάµου δεξιά και αριστερά θα υπάρχει διπλή 
εξωτερική επένδυση αντιολισθητική για την επιβίβαση - αποβίβαση προσωπικού από 
ΝEOPRENE. 

4.5.3.1.10 Ο αεροθάλαµος θα διαθέτει περιµετρικά σχοινί µε δύο ανοίγµατα 0,70 m 
έκαστο για την άνοδο και κάθοδο του προσωπικού από / προς τη θάλασσα, τα οποία θα 
είναι επενδεδυµένα µε διπλό ύφασµα ίδιας ποιότητας µε τον αεροθάλαµο.  

4.5.3.2   Γάστρα.  

4.5.3.2.1 Ο πυθµένας (γάστρα) της λέµβου θα πρέπει να είναι τύπου V, 
κατασκευασµένος από ενισχυµένα συνθετικά υλικά (G.R.P./G.R.V) µε ενδυναµώσεις 
Συγκεκριµένα, οι στρώσεις θα είναι εποξικές VINILESTER και BIAXIAL 45ο εξακοσίων 
(600) µονάδων τουλάχιστον. Εναλλακτικά, µπορεί να είναι κατασκευασµένη από KEVLAR 
ή ισοδύναµο υλικό ή συνδυασµός ανωτέρω υλικών. Η ρητίνη και τα ϋαλοϋφάσµατα που 
θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να συνοδεύονται από τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά του Νηογνώµονα. Η γάστρα θα φέρει σε ποσοστό 10% 
ενισχύσεις KEVLAR 2mm πυκνότητας 300gr στα σηµεία καταπονήσεων κατά την πλεύση. 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
ποιότητας του Νηογνώµονα. 





4.5.3.2.2 Οι ρητινικές επιστρώσεις της γάστρας και ο πολυµερισµός τους πρέπει να 
κατασκευασθούν σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας, ώστε να 
επιτευχθούν οι µέγιστες δυνατές αντοχές. 

4.5.3.2.3 Ο πυθµένας (γάστρα) της λέµβου θα πρέπει να φέρει ένα (1) ή δύο (2) 
στεγανά διαµερίσµατα εντός της γάστρας ελαχίστου όγκου 0.30 m3 τα οποία θα πρέπει να 
φέρουν πλήρως ασφαλιζόµενη και υδατοστεγή ανθεκτική µεταλλική (ανοξείδωτη ή 
αλουµινένια) θύρα, ενώ τα υπόλοιπα κενά διαµερίσµατα θα είναι γεµάτα µε διογκωµένη 
Πολυουρεθάνη διόγκωσης 20-25 φορές. Το σασί, τα στεγανά, τα διαχωριστικά και το 
πάτωµα της λέµβου θα είναι κατασκευασµένα από ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από 
ξύλο ή προϊόντα ξύλου, όπως π.χ. είναι το κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

4.5.3.2.4   Όλες οι υπόλοιπες θυρίδες εντός του σκάφους θα είναι κατασκευασµένες 
από G.R.P./G.R.V και θα είναι υδατοστεγείς. 

4.5.3.2.5 Η συγκόλληση καταστρώµατος-γάστρας θα γίνει µε µεθακρυλική κόλλα 
συγκόλλησης. 

4.5.3.2.6 Το κατάστρωµα θα είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να είναι αντιολισθητικό 
και αυτοστραγγιζόµενο εν κινήσει και εν στάσει, χωρίς προεξέχοντα αντικείµενα. Η 
µοναδική προεξοχή θα είναι η κονσόλα χειρισµού / ελέγχου µε τα καθίσµατα. 

4.5.3.2.7 Το χρώµα της γάστρας θα είναι γκρι σε απόχρωση RAL 7030. 

4.5.3.2.8 Θα φέρει βάση ικανοποιητικής αντοχής για εγκατάσταση και λειτουργία 
εφεδρικής µηχανής µέχρι 20 HP.  

4.5.3.2.9 Θα υπάρχει ανοξείδωτη σκάλα στην πρύµνη µε σκαλοπάτια από πλαστικό ή 
άλλο υλικό που δεν το επηρεάζει το θαλάσσιο περιβάλλον (αποκλείεται το ξύλο).  

4.5.3.2.10 Στον καθρέπτη της λέµβου θα υπάρχουν δύο βαλβίδες εξαγωγής νερού και 
µια τάπα µε πεταλούδα. 

4.5.3.2.11 Στο πρωραίο τµήµα του σκάφους θα υφίστανται αποθηκευτικός χώρος για 
την άγκυρα, ο οποίος θα είναι επενδυµένος εσωτερικά µε λάστιχο για προστασία από 
χτυπήµατα της άγκυρας και θα αποχετεύεται στη θάλασσα (αυτοστραγγιζόµενος) και για 
τη φύλαξη υλικών µε εσωτερικές δέστρες, ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αποχετεύεται στο πρυµναίο τµήµα του σκάφους, ώστε τυχόν εισρέοντα ύδατα στον χώρο 
αυτό να καταλήγουν στην πρύµη και να εξαντλούνται στη συνέχεια µε χρήση αντλίας. Η 
πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µέσω ανοιγόµενων θυρίδων µε 
µηχανισµούς ρυθµίσεως για ανοιχτή και κλειστή θέση (αµορτισέρ). Μέσα στους 
αποθηκευτικούς χώρους θα υπάρχουν αρκετά σηµεία πρόσδεσης υλικών.  

4.5.4. Η αντοχή του σκάφους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορεί να φέρει 
φορτία που αναπτύσσονται σε αυτή υπό κανονική χρήση. 

4.5.5 Απαιτήσεις Νοµοθεσίας 

4.5.5.1 Για τα αντικείµενα που δεν προσδιορίζονται συγκεκριµένες απαιτήσεις στην 
παρούσα ΠΕ∆, απαιτείται συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις σχεδίασης της ευρωπαϊκής 
οδηγίας ΕΝ 94/25 για κατηγορία «ανοικτής θαλάσσης». Απαιτείται πιστοποιητικό 
νηογνώµονα CE κατηγορίας «Β». 

4.6 Εξοπλισµός Σκάφους / Παρελκόµενα 





4.6.1  Το υπό κατασκευή σκάφος θα διαθέτει:  

4.6.1.1   Καθίσµατα: Η λέµβος θα διαθέτει κάθισµα σε διάταξη ίππου ή δύο (2) 
καθίσµατα απορρόφησης κραδασµών σε σειρά, για το χειριστή και άλλο ένα άτοµο, πίσω 
από την κονσόλα που ο εργονοµικός σχεδιασµός να παρέχει πλευρική στήριξη, ρύθµιση 
καθ’ ύψος, επιλογή ηµιόρθιας / καθιστής στάσης, µείωση κραδασµών και αντοχή σε 
επιταχύνσεις 5G. Επίσης θα διαθέτει ανοιγόµενο καναπέ πρύµνης. Όλα τα καθίσµατα από 
κάτω θα είναι διαµορφωµένα ως χώρος αποθήκευσης. Το υλικό της υπερκατασκευής να 
είναι G.R.P./C.F.R.P. 

4.6.1.2  Κονσόλα: Θα διαθέτει κονσόλα πολυεστερική τοποθετηµένη στο κέντρο ως 
προς τον διαµήκη άξονα (πέρασµα δεξιά και αριστερά) µε προσαρµοσµένη τιµονιέρα 
πηδαλιούχησης και υδραυλικό τιµόνι βαρέως τύπου. Επί της κονσόλας θα υπάρχει 
κατάλληλη θέση τοποθετήσεως χειριστηρίου βαρέως τύπου χωνευτό και παρελκόµενων 
οργάνων. Τα καλώδια και οι ντίζες σύνδεσης µε τον κινητήρα θα περνούν µέσα από 
σωλήνα στο εσωτερικό της κονσόλας και εν συνεχεία κάτω από το πάτωµα που εφόσον 
διέρχεται από στεγανά διαµερίσµατα δεν θα επηρεάζει την στεγανότητα του χώρου. Η 
κονσόλα θα πρέπει να διαθέτει επίσης:  

4.6.1.2.1 Πίνακα στεγανό (κατάλληλο για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη) µε 
ανάλογους ασφαλειοδιακόπτες έξι (6) θέσεων µε ενδείξεις LED και δύο (2) στεγανές 
πρίζες παροχής 12 Volt.  

4.6.1.2.2 Θέση αναµονής για όργανα αναλογικά ή ψηφιακά:  

4.6.1.2.2.1 Στροφόµετρο. 

4.6.1.2.2.2 Μετρητή στάθµης καυσίµου συνδεδεµένο µε τη δεξαµενή καυσίµου. 

4.6.1.2.2.3 Ταχύµετρο. 

4.6.1.2.2.4 Μετρητή κλίσης trim. 

4.6.1.2.2.5 Θερµόµετρο νερού ψύξης. 

4.6.1.2.2.6 Οπτικές ενδείξεις και εξαρτήµατα διατάξεων ασφαλείας όπως:  

4.6.1.2.2.6.1 ∆ιακόπτης έκτακτης ανάγκης που θα προσδένεται στο χειριστή. 

4.6.1.2.2.6.2 Σύστηµα µη εκκίνησης της µηχανής µε ταχύτητα πρόσω ή ανάποδα (start in 
gear protection). 

4.6.1.2.2.6.3 Βοµβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης χαµηλής στάθµης λαδιού. 

4.6.1.2.2.6.4 Βοµβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης υπερθέρµανσης του κινητήρα. 

4.6.1.2.2.6.5 Περιοριστής στροφών λόγω υπερθέρµανσης του κινητήρα. 

4.6.1.2.2.6.6 Περιοριστής στροφών λόγω πιθανής εξόδου της προπέλας από το νερό. 

4.6.1.2.2.6.7 ∆ροµόµετρο σε ναυτικά µίλια ανά ώρα. 

4.6.1.2.3 Συσκευή VHF, αδιάβροχη, τοποθετηµένη εντός βάσης στεγανής µε καπάκι 
και κεραία κατάλληλη για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη. Η συσκευή θα τροφοδοτείται 
απ’ ευθείας από την µπαταρία µε ξεχωριστή ασφάλεια. 





4.6.1.2.4 Μαγνητική πυξίδα φωτιζόµενη (dimmer) ελάχιστης διαµέτρου 12 εκ. 
εγκατεστηµένη σε ευδιάκριτο για το χειριστή του σκάφους σηµείο, κατάλληλη για ταχύτητες 
άνω των 30 knots και για σκάφη ανοικτού τύπου. Η µαγνητική πυξίδα θα είναι 
ενσωµατωµένη στεγανά πάνω στην κονσόλα.  

4.6.1.3 ∆ιαφανές αλεξήνεµο ώστε να προστατεύονται οι χειριστές και κάγκελο 
ανοξείδωτο για τη στήριξη των επιβαινόντων. 

4.6.1.4  RollBar: Στο πρυµναίο τµήµα του σκάφους θα υπάρχει Roll Bar ανοξείδωτο 
µε διπλό σωλήνα διαµέτρου Φ 38 mm όπου θα τοποθετηθούν τα πλοϊκά (πράσινο, 
κόκκινο, και λευκό (περίβλεπτος)), όπως προβλέπεται από τον «∆ΚΑΣ» (∆ιεθνής 
Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεως). Επίσης, τοποθετηµένος επί του Roll Bar θα 
υπάρχει αναλάµπων και περιστρεφόµενος φανός πορτοκαλί χρώµατος, κεραία του VHF 
καθώς επίσης, και η κόρνα.  

4.6.1.5  Σηµείο ανακρέµασης: Ένα (1) σηµείο ανακρέµασης να προβλεφθεί στην 
κορυφή του Roll Bar, από το οποίο να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυσθεί ασφαλώς όλο το 
σκάφος, συνυπολογιζοµένου και του φορτίου του (καύσιµα - εξοπλισµός – κινητήρας 
κλπ.). 

4.6.1.6   Αυτόµατος µηχανισµός αποκρίκωσης: Στην κορυφή του Roll Bar του 
σκάφους θα υπάρχει αυτόµατος µηχανισµός αποκρίκωσης του (Quick Release) από τον 
γάντζο του γερανού. Ο µηχανισµός αυτός θα ενεργοποιείται µε την επαφή του σκάφους 
στην επιφάνεια της θάλασσας.  

4.6.1.7  Σηµεία ανακρέµασης: Τέσσερα (4) σηµεία ανακρεµάσεως στο εσωτερικό του 
σκάφους µε τις ανάλογες ενισχύσεις, από τα οποία να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυσθεί 
ασφαλώς όλο το σκάφος συνυπολογιζοµένου και του φορτίου του (καύσιµα - εξοπλισµός – 
κινητήρας κλπ.). 

4.6.1.8  Για τη δυνατότητα ρυµούλκησης της λέµβου από έτερο σκάφος θα υπάρχει 
τουλάχιστον ένας (1) σταυρός πρόσδεσης του σκάφους στην πλώρη. Ο σταυρός θα είναι 
ανοξείδωτος βαρέως τύπου και θα είναι στερεωµένος / εγκατεστηµένος στο κατάστρωµα 
του σκάφους. 

4.6.1.9  Για τη δυνατότητα ρυµούλκησης από τη λέµβο έτερου σκάφους θα υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο (2) κοτσανέλα, ανοξείδωτα βαρέως τύπου, πρόσδεσης στην πρύµη 
παρέχοντας δυνατότητα ρυµούλκησης τουλάχιστον σκάφους ιδίου τύπου. 

4.6.1.10  Κουπιά: ∆ύο (2) ζεύγη κουπιών τύπου καγιάκ, κατάλληλα στερεωµένα στο 
εσωτερικό τµήµα του σκάφους. 

4.6.1.11 Η λέµβος θα φέρει άγκυρα βάρους ανάλογα µε τις απαιτήσεις του σκάφους, 
γαλβανιζέ τύπου Danforth µε καδένα γαλβανιζέ διαµέτρου έξι (6) mm µε στρεπτήρα και 
stop ασφαλείας για την άγκυρα και σχοινί αγκυροβολίας νάυλον σαράντα (40) m διαµέτρου 
10 mm. 

4.6.1.12  Κάτωθεν της κονσόλας διακυβέρνησης του σκάφους θα υφίσταται 
ικανοποιητικός αποθηκευτικός χώρος απολύτως στεγανός ο οποίος δύναται να 
χρησιµοποιηθεί και για τη µεταφορά ιατρικού εξοπλισµού. 

4.6.1.13  ∆εξαµενή καυσίµου: Το σκάφος θα διαθέτει εσωτερική ανοξείδωτη δεξαµενή 
καυσίµου (βενζίνη) χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, η οποία θα διαθέτει 





αντιεκρηκτική προστασία από στατικό ηλεκτρισµό και θυρίδα επιθεώρησης. Η δεξαµενή θα 
είναι επισκέψιµη και αποσπώµενη. Θα υπάρχει υδατοπαγίδα κατάλληλη για την µέγιστη 
ιπποδύναµη που προσφέρει ο κατασκευαστής. Η δεξαµενή θα πρέπει να διαθέτει 
εξαερωτικό το οποίο δεν θα πρέπει να βρίσκεται πλησίον χώρου ή συσκευής εξαιτίας των 
οποίων δύναται να εκδηλωθεί πυρκαγιά. 

4.6.1.14 Κρίκοι ρυµουλκήσεως: Τρεις (3) ΠΡ και δύο (2) ΠΜ, κατάλληλοι για 
ρυµούλκηση του σκάφους και στερέωσής του επί trailer (σε περίπτωση απαίτησης). 

4.6.1.15 Κοτσανέλα πρόσδεσης σκάφους: Θα υπάρχουν τρία (3) ανοξείδωτα για την 
πρόσδεση του σκάφους (ένα (1) ΠΡ και δύο (2) ΠΜ). 

4.6.1.16 Κρίκοι (δέστρες) προσδέσεως εξοπλισµού: Στο εσωτερικό τµήµα τους 
σκάφους και σε κάθε πλευρά θα υφίστανται τέσσερις (4) κρίκοι προσδέσεως και 
στερεώσεως υλικών στο πάτωµα. 

4.6.1.17 Αντλίες  υδάτων/κυτών νερού: Το σκάφος θα είναι εφοδιασµένο µε δύο (2) 
αντλίες εξαντλήσεως υδάτων εκ των οποίων η µια θα είναι ηλεκτρική και η άλλη 
χειροκίνητη. Η ηλεκτροκίνητη αντλία θα τροφοδοτείται µε ρεύµα 12V DC από  
συσσωρευτή, και θα είναι ενεργοποιηµένη όταν είναι ενεργή η κονσόλα διακυβέρνησης, 
ακόµη και όταν η µηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Θα είναι αυτόµατης ενεργοποίησης (σε 
περίπτωση αύξησης στάθµης κυτών στο αντίστοιχο στεγανό τµήµα) µε δυνατότητα 
εκκίνησης/κράτησης από το χώρο διακυβέρνησης. Η δυνατότητα της ηλεκτρικής αντλίας 
να είναι τουλάχιστον 1000 GPH. 

4.6.1.18 Αντλίες πληρώσεως αέρα: Θα είναι εφοδιασµένο µε δύο (2) ποδαντλίες ή 
χειραντλίες διπλής ενέργειας πληρώσεως αέρα και µανόµετρο ελέγχου πιέσεως 
αεροθαλάµου.  

4.6.1.19  Εργαλειοθήκη: Η οποία θα περιέχει: 

4.6.1.19.1  Ένα (1) σετ εργαλείων και ανταλλακτικών για την αντιµετώπιση βλαβών 
(µικρού επιπέδου) της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών συστηµάτων, εν 
πλω ή µακράν χώρου ελλιµενισµού. 

4.6.1.19.2  Ένα (1) σετ κατάλληλων υλικών, για την πρόχειρη επισκευή φθορών / 
ρωγµών µικρής επιφάνειας επί της γάστρας, κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών 
απασχολήσεων τους.  

4.6.1.20    ∆ελφινιέρα: Στην πλώρη θα φέρει δελφινιέρα από GRP µε δέστρα και 
ανοξείδωτο ράουλο άγκυρας. Η δελφινιέρα θα είναι στερεωµένη µε το υπόλοιπο σκάφος 
πολυεστερικά (αποκλείεται η στήριξη επί του αεροθαλάµου) και η θέση της δεν θα 
εµποδίζει την επακούµβιση του ΠΡ τµήµατος της λέµβου επί των πλευρών του πλοίου.  

4.6.1.21 Θα φέρει ένα (1) προβολέα έρευνας, ο οποίος θα είναι τοποθετηµένος στην 
κονσόλα και αποσπώµενος µηχανικά µε πρίζα ναυτικού τύπου 12V.  
 
4.6.1.22  Ο φωτισµός του καταστρώµατος θα επιτυγχάνεται µέσω της ύπαρξης 
φωτισµού LED για εξοικονόµηση ρεύµατος. 
 
4.6.1.23 ∆ύο (2) πυροσβεστήρες ενός (1) κιλού ξηράς κόνεως, τοποθετηµένοι 
εσωτερικά κάτω από την κονσόλα, µε άµεση πρόσβαση από τον κυβερνήτη ή τον 
συγκυβερνήτη. 





4.6.1.24 Μία πλωτή (1) άγκυρα µε σχοινί πέντε (5) µέτρων διαµέτρου 8 mm.  

4.6.1.25 Τέσσερα (4) πλευρικά µπαλόνια προστασίας, φουσκωτά µε βαλβίδα 
διαµέτρου 20 cm και µήκους 55 cm.  

4.6.1.26 Θα διαθέτει δύο (2) ιµάντες ανακρέµασης µε τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και 
κεντρικό κρίκο που θα εδράζονται στο σκάφος, έτσι ώστε να είναι απόλυτα ζυγισµένο.  

4.6.1.27 Αδιάβροχο κάλυµµα σκάφους αρίστης ποιότητας, χρώµατος φαιού.  

4.6.1.28  Η λέµβος θα φέρει, επιπλέον, αδιάβροχο κάλυµµα κονσόλας και αδιάβροχο 
κάλυµµα κινητήρα. 

4.6.1.29 ∆ύο (2) σχοινιά των 20 m και διαµέτρου 10 mm. 

4.6.2 Κινητήρας  

4.6.2.1  Για την πρόωση του σκάφους θα υπάρχει ένας κινητήρας εξωλέµβιος 
τετράχρονος, νέας τεχνολογίας, της πλέον σύγχρονης σχεδίασης, ιπποδύναµης 
τουλάχιστον 150 - 200 HP. O κινητήρας θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 
συστήµατα, όργανα και παρελκόµενα προστασίας, ελέγχου και προειδοποίησης (alarm) 
ως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή του.  

4.6.2.2  Ο κινητήρας θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ‘’CE’’, καθώς 
και τα πιστοποιητικά που ζητούνται / προβλέπονται από τον ορισθέντα νηογνώµονα 
παρακολούθησης κατασκευής και αποδοχής του υπό προµήθεια σκάφους.  

4.6.2.3  Η λέµβος να διαθέτει σύστηµα παραµετρικής επιτήρησης του κινητήρα και 
του συνεργαζόµενου συστήµατος µετάδοσης κίνησης, που να περιλαµβάνει τις 
απαραίτητες ενδείξεις / τιµές ορθής λειτουργίας, καθώς και προειδοποιητικά alarms - 
ασφαλιστικές διατάξεις, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή του. 

4.6.2.4  Για τον κινητήρα της λέµβου, να υφίσταται ένα (1) διαγνωστικό µηχάνηµα 
ελέγχου βλαβών, επίσης ένα (1) σετ ειδικών εργαλείων (κινητήρα, power leg, trim) και µία 
(1) τροχήλατη βάση στήριξης (stands). 

4.6.3 Χρωµατισµοί 

4.6.3.1 Θα τοποθετηθούν δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικών 125µm, έκαστη, και 
δύο (2) στρώσεις αντιρρυπαντικού (Antifouling) 100 µm, έκαστη, στη γάστρα του σκάφους. 
Το υπόλοιπο σκάφος θα είναι γκρι απόχρωσης RAL 7030. 

4.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης 

4.7.1 Το σκάφος και τα συστήµατά του να υποστηρίζονται σε ανταλλακτικά και να 
υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και επισκευής για δεκαπέντε (15) έτη. 

4.7.2   Θα προβλεφθεί στη σχετική σύµβαση προµήθειας η «εν συνεχεία 
υποστήριξη» (Follow on Support – FOS) για την ανάληψη εργασιών συντήρησης, και 
προµήθειας ανταλλακτικών για τα πρώτα τρία (3) έτη χρήσης. 

4.7.3 Να παρασχεθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία εικονογραφηµένοι 
κατάλογοι των ανταλλακτικών, συλλογών εργαλείων, ιδιοσκευών και οργάνων για την 
τεχνική υποστήριξη του συνόλου των συστηµάτων, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 





Στους καταλόγους να περιλαµβάνονται η ονοµασία/περιγραφή του υλικού, NSN ή PN, τιµή 
µονάδος, κύριος/εναλλακτικοί κατασκευαστές. 

4.7.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει εκπαίδευση προσωπικού στη 
λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του σκάφους για δύο (2) ηµέρες. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά  

5.1.1  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτοµερή περιγραφή του σκάφους και 
των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των 
υλικών κατασκευής και όλων των αντικειµένων που θα αποτελέσουν µέρος της 
κατασκευής και του εξοπλισµού του όπως: 

5.1.1.1 Προκαταρκτικό σχέδιο γενικής διάταξης όπου φαίνεται η διάταξη όλων των 
χώρων. 

5.1.1.2 Προκαταρκτικό σχέδιο µέσης και διαµήκους τοµής, όπου θα φαίνονται οι  
λεπτοµέρειες της κατασκευής. 

5.1.1.3 Περιγραφικά φυλλάδια (prospectus). 

5.1.1.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά σκάφους, αντίστοιχα µε αυτά που περιγράφονται 
στην παράγραφο  4.2.1 

5.1.2   Τα υλικά κατασκευής πρέπει να τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές 
και να είναι πιστοποιηµένα µε ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή ισοδύναµο. Τα 
πιστοποιητικά θα συνοδεύουν τη λέµβο κατά την παραλαβή. 

5.1.3   Τα σχέδια και τα υλικά κατασκευής του προσφερόµενου σκάφους πρέπει να 
είναι ελεγµένα και εγκεκριµένα από Νηογνώµονα, αναγνωρισµένο από το Ελληνικό 
κράτος. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν µε την παράδοση του σκάφους. 

5.1.4  Κατά την παράδοση του σκάφους θα περιλαµβάνεται εγχειρίδιο χρήσης, 
προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, καθώς και κατάλογος ανταλλακτικών / 
αναλώσιµων υλικών της µηχανής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

5.1.5  Ο προµηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του, τον τύπο του κινητήρα µε 
τον οποίο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες αποδόσεις της λέµβου (οι οποίες θα δηλωθούν) µε 
το µέγιστο ωφέλιµο φορτίο. 

5.1.6  Οι προσφορές του διαγωνισµού θα συνοδεύονται από πίνακα στον οποίο θα 
αναφέρονται οι Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλοι φορείς που κάνουν χρήση της συγκεκριµένης / 
προσφερόµενης ή παρόµοιας λέµβου. 

5.1.7  Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα 
προδιαγραφή. 

5.2 Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές 

5.2.1  Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι και δοκιµές του σκάφους θα εκτελεστούν 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του νηογνώµονα. Αντίγραφα υπογεγραµµένα 
από τον κατασκευαστή και τον εκπρόσωπο του νηογνώµονα, παραδίνονται ή 
αποστέλλονται στην υπηρεσία. Τα πρωτότυπα παραδίνονται µε τα πιστοποιητικά του 





σκάφους κατά την διαδικασία παραλαβής. Όλοι οι απαιτούµενοι από το νηογνώµονα 
έλεγχοι και δοκιµές θα εκτελεστούν µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή. Ο προµηθευτής 
υποχρεούται να προσκοµίσει τα συνοδευτικά έντυπα εργοστασιακών δοκιµών (Factory 
Acceptance Tests – FAT’s) που έγιναν παρουσία του εκπροσώπου του νηογνώµονα ως 
και να ειδοποιήσει έγκαιρα την επιτροπή του ΠΝ να παρευρίσκεται (κατά κρίση της 
υπηρεσίας) στο ναυπηγείο κατά τις δοκιµές. 

5.2.2  Θα εκτελεστούν πριν την παραλαβή της λέµβου δοκιµές εν όρµω (Harbor 
Acceptance Tests – ΗΑΤ’s) και εν πλω (Sea Acceptance Tests – SAT’s) στο Ναύσταθµο 
Σαλαµίνας σύµφωνα µε τους κανονισµούς αναγνωρισµένου από το Ελληνικό κράτος 
Νηογνώµονα. Επιπρόσθετα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δοκιµές: 

5.2.2.1 Με πλήρες φορτίο ώστε να επιτευχθούν οι δηλωµένες από τον προµηθευτή 
τιµές ταχύτητας. 

5.2.2.2 ∆οκιµές σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες: Θα εκτελεσθεί συνεχής πλους 
διάρκειας τουλάχιστον µίας (1) ώρας στην ανοικτή θάλασσα µε πλήρες φόρτο και 
πλήρωση δεξαµενών καυσίµου στο ήµισυ σε κατάσταση θαλάσσης τουλάχιστον τέσσερα 
(4) και ταχύτητα τουλάχιστον 15 κόµβων. 

5.2.2.3 Ανέλκυση / καθέλκυση, από γερανό πλοίου το οποίο θα διατεθεί από ΠΝ, και  
τοποθέτηση στη θέση έδρασής του σε βάσεις εφόσον απαιτηθούν που θα 
κατασκευαστούν / τοποθετηθούν από τον εργολάβο για την ασφαλή πρόσδεση του 
σκάφους. 

5.2.2.4 Έλεγχος των ελκτικών στοιχείων (κύκλος στροφής µε πρόσω και ανάποδα) 
ώστε να διαπιστωθεί η ευχέρεια ελιγµών του σκάφους. 
 
5.2.2.5 Τελική δοκιµή αποδοχής του σκάφους σε πραγµατικές συνθήκες µε 
δοκιµαστική υποβοήθηση χειρισµού πλοίου που θα διατεθεί από ΑΣ στον προβλήτα 
παραβολής του. 

5.2.3 Πριν την έναρξη κάθε δοκιµής, εκκρεµότητες που υπάρχουν από 
προηγούµενη δοκιµή θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί πλήρως όπως θα καταγράφεται 
στην αντίστοιχη αναφορά αποδοχής της εν λόγω δοκιµής.  
 
5.2.4 Η παράδοση της λέµβου θα βασίζεται στα αποτελέσµατα των πρωτοκόλλων 
/ αναφορών δοκιµών αποδοχής FAT, HAT και SAT τα οποία θα αποδεικνύουν τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και τα οποία θα παραδοθούν συµπληρωµένα στο ΠΝ 
όπως προβλέπονται από τους κανονισµούς του Νηογνώµονα. 
 
5.2.5 Πριν την έναρξη των δοκιµών, η λέµβος θα ζυγιστεί σε άφορτη και έµφορτη 

κατάσταση. 

5.2.6 Μακροσκοπικός έλεγχος 
 

5.2.6.1  Η λέµβος θα υποβάλλεται σε πλήρη και λεπτοµερή έλεγχο παραλαβής. Θα 
εξετάζονται: 

5.2.6.1.1 Η πληρότητα στα φέροντα ως άνω εξαρτήµατα καθώς και η συµφωνία µε την 
προδιαγραφή και τα εγκεκριµένα από το νηογνώµονα σχέδια. 





5.2.6.1.2 Τα συνοδεύοντα πιστοποιητικά και τελικά σχέδια όπως:  

5.2.6.1.2.1 Σχέδια Γενικής ∆ιάταξης. 

5.2.6.1.2.2 Σχέδιο Μέσης και ∆ιαµήκους Τοµής 

5.2.6.1.2.3  Κατασκευαστικά Σχέδια µε Τοµές. 

5.2.6.1.2.4 Σχέδιο ανακρέµασης. 

5.2.6.1.3  Μελέτη Ευστάθειας  

5.2.6.1.4  Ναυπηγικά διαγράµµατα συναρτήσεων ταχύτητας / αυτονοµίας  

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

6.1 Χρόνος Παράδοσης  

6.1.1 Ως µέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δύο (2) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης.  

6.2. Παραλαβή  

6.2.1   Η παραλαβή της λέµβου θα γίνει από την Επιτροπή του ΠΝ στο Ναύσταθµο 
Σαλαµίνας. 

6.3 Εγγύηση  

6.3.1   Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει εγγυήσεις όπως 
παρακάτω:  

6.3.1.1  Ορθής λειτουργίας για το σκάφος δύο (2) χρόνια. 

6.3.1.2  Ορθής λειτουργίας για τον κινητήρα δύο (2) χρόνια.  

6.3.1.3  Ορθής λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά συστήµατα δύο (2) χρόνια. 

6.3.1.4  Προστασίας ενάντια στην όσµωση σκάφους δεκαπέντε (15) χρόνια. 

6.3.1.5  Καλή κατάσταση κατασκευής της γάστρας δώδεκα (12) χρόνια και 
αεροθαλάµων έξι (6) χρόνια. 

6.3.1.6  Παροχής συντήρησης και ανταλλακτικών για ένα (1) χρόνο ή διακόσιες (200) 
ώρες χωρίς επιπλέον χρέωση. 

6.3.1.7  Ο προµηθευτής θα εγγυάται την πλήρη υποστήριξη της λέµβου σε 
ανταλλακτικά και παροχή τεχνικής βοήθειας για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια από 
την οριστική παραλαβή της. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1 Στην τεχνική προσφορά επιπλέον των αναφεροµένων στις ανωτέρω 
παραγράφους της προδιαγραφής θα περιέχονται: 

7.1.1  Συµπληρωµένο Αναλυτικό Φύλλο Συµµόρφωσης προς την Τεχνική 
Προδιαγραφή µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ 
∆ΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγµα του οποίου, µε οδηγίες συµπλήρωσης, βρίσκεται αναρτηµένο 
στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) επιλέγοντας «Προδιαγραφές Ένοπλων 





∆υνάµεων», στην συνέχεια «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» και τέλος 
«ΕΝΤΥΠΑ». 
 
7.1.2   Ο ανάδοχος υπεργολάβος θα πρέπει να έχει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
(Σ∆Π), πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή ισοδύναµο από 
εγκεκριµένο από τον Ε.ΣΥ.∆ (Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης) φορέα ή από φορέα της Ε.Α. 
(European cooperation of Accreditation), σε ισχύ καθ΄ όλη την διάρκεια της εργολαβίας. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκοµίσει αντίστοιχο έγκυρο Πιστοποιητικό Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τη διάρκεια της σύµβασης, χωρίς απαραίτητα η 
ισχύς κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού να καλύπτει το σύνολο της χρονικής 
διάρκειας της εργολαβίας. Επιπλέον ο υποψήφιος εργολάβος θα δεσµευτεί (µε Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/86) ότι, εφόσον λήγει η ισχύς του εντός της διάρκειας της 
εργολαβίας, αναλαµβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ανανέωσης η οποία αν δε γίνει θα 
κηρύσσεται έκπτωτος. Μαζί µε το Πιστοποιητικό, ο υποψήφιος εργολάβος θα προσκοµίσει 
και τα αποτελέσµατα της τελευταίας (πιο πρόσφατης) επανεπιθεώρησης του Σ∆Π από το 
φορέα πιστοποίησής του, για έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης. 

7.1.3  Λεπτοµερής περιγραφή του σκάφους και των ναυπηγικών χαρακτηριστικών 
του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των 
αντικειµένων που θα αποτελέσουν µέρος της κατασκευής και του εξοπλισµού του 
σκάφους. Στο σχέδιο γενικής διάταξης πρέπει να φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, 
εξαρτηµάτων κ.λ.π.. 

7.1.4  Φυλλάδια (prospectus) µε τεχνικά χαρακτηριστικά της µηχανής, φωτογραφίες 
ή και σχέδια.  

7.1.5   Όλα τα πιστοποιητικά και τα φυλλάδια, εγχειρίδια και σχέδια θα είναι 
πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων επικυρωµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

8.1 Στην τιµή της λέµβου/µηχανής θα συµπεριλαµβάνεται η αξία του σκάφους, 
της κυρίας µηχανής µετά των παρελκόµενων αυτής (άξονα, έλικα, κλπ), του εξοπλισµού 
και όλων των εργασιών, καθώς και τα έξοδα καθέλκυσης, δοκιµών και µεταφοράς στον 
τόπο παράδοσης, παρακολούθησης των εργασιών / δοκιµών από νηογνώµονα, έγκριση 
της σχεδίασης και έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών. 

8.2  Το ΠΝ υποχρεούται να ειδοποιεί  εγγράφως τον κατασκευαστή για 
οποιοδήποτε παρουσιαζόµενο πρόβληµα. 

8.3 Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε 
µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η προσκόµιση 
όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕ∆ είναι ανελαστική. Μη 
προσκόµιση αυτών συνεπάγεται αποκλεισµό του προµηθευτή.  

     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Πλωτάρχης (Μ) ∆. Στουραΐτης ΠΝ         Πλοίαρχος (Μ) Σ. Τερπένου ΠΝ 

  Βοηθός Τµηµατάρχη Γ2-ΙΙ     ∆ιευθυντής Γ2 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 

(1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συµµόρφωση 

(Παράδειγµα: ΠΕ∆-Α-00079) 

(2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συµµόρφωση 

(Παράδειγµα: 1η) 

(3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συµµόρφωση 

(Παράδειγµα: 1η). Στην περίπτωση µη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου 

παραµένει κενή.   

(4) Αναγράφεται ο αριθµός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία 

δηλώνεται συµµόρφωση (Παράδειγµα: 4.6.1). Στον πίνακα του Φύλλου Συµµόρφωσης 

αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειµένου και 

των παραρτηµάτων και προσθηκών. Εφόσον µία παράγραφος ή/και υποπαράγραφος έχει 

καταργηθεί από την αναγραφόµενη τροποποίηση, η συγκεκριµένη παράγραφος ή 

υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα του Φύλλου 

Συµµόρφωσης. Στον πίνακα περιλαµβάνονται και παράγραφοι ή/και υποπαράγραφοι που 

προστέθηκαν µε την αναγραφόµενη τροποποίηση.  

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται 

συµµόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στην ίδια γραµµή της πρώτης 

στήλης του πίνακα (Παράδειγµα: Ελασµατουργικές Εργασίες). Στην περίπτωση 

υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντοµη περιγραφή του 

περιεχοµένου της υποπαραγράφου, ή οι πρώτες τρεις ως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, 

ακολουθούµενες από αποσιωπητικά. Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόµενο ή η σύνταξη µιας 

παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόµενη τροποποίηση, 

συµπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόµενο ή οι αρχικές λέξεις που αναφέρονται στην 

τροποποίηση. Στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρεται η ονοµασία της κάθε 

ιδιότητας.       

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής 

απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον 

αριθµό που συµπληρώθηκε στην ίδια γραµµή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγµα: 

Συµφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, 

επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης 

αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούµενων στην προδιαγραφή στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις 

παραγράφους ή υποπαραγράφους, που τυχόν δεν αφορούν τη συγκεκριµένη προµήθεια, 

αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόµοια. Οι 

παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συµµόρφωση, όπως 

τροποποιήθηκε από την αναφερόµενη τροποποίηση.  

(7) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 

 

1.  Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συµµόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο µέρος της 

τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις 

της ΠΕ∆, παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι 

συµφωνίες ή τυχόν αποκλίσεις και θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που 

ζητούνται στην ΠΕ∆ (τιµές µεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήµατα κλπ), µε παραποµπές σε 

υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του παραγωγού, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

2.  Οι § 2, 3, 8.2, και 9 δεν χρειάζονται συµπλήρωση. 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/9/285842/Σ.3688    

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Στην Αθήνα σήµερα την  -----, ηµέρα ----. του έτους 2017 οι 
υπογράφοντες: 

 

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄  Κλάδου 

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

 

-  και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία ------., που 
εκπροσωπείται νόµιµα από ----------..,  κάτοικο ------, οδού 
------., Τ.Κ. ----- και µε αριθµό ταυτότητας -----, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από -----. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος. 

 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 1. Η Προµηθεύτρια αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυτήν 
µε τη παρούσα, να προµηθεύσει  «Ένα (1) Σκάφος Τύπου Rhib (Μετά Μηχανής) 
σε Ρόλο Medevac,» σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Παραρτήµατος «Ε», 
∆ιαγωνισµού 16/17/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ και την προσφορά προµηθεύτριας στον εν λόγω 
∆ιαγωνισµό.  
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Άρθρο 2 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 1 Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι 
ακόλουθοι: 

  α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2 
  β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 
  γ. Φορέας Πιστώσεων: Π∆Ε 
  δ. Φορέας Πληρωµής: Ε΄ Χρηµ. ∆/ΓΕΝ  
  ε. Φορέας Υποδοχής: Ναύσταθµος Σαλαµίνας 
  στ. Φορέας Παραλαβής: Με µέριµνα ΑΣ 
 

Άρθρο 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

 1. Το συνολικό συµβατικό τίµηµα της παρούσας ανέρχεται σε --.. 
απαλλασσόµενου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και 
Ταµείων ΠΝ. 
 

2. Κατά την παρούσα προµήθεια, εφόσον δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ, θα 
δοθεί βεβαίωση περί απαλλαγής ΦΠΑ από τον αρµόδιο φορέα παραλαβής.  

Άρθρο 4 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

           1.       Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω 
νόµιµες κρατήσεις: 
 
  

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

α ΜΤΝ 4 

β ΕΛΟΑΝ 2 

γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 
κρατήσεων 2,4% 

0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06 

ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0018 

στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,00036 

ζ ΑΕΠΠ 0,06 

η Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ 0,0018 

θ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 

ΣΥΝΟΛΟ 6,26832% 

  

 2.  Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4% (για την προµήθεια υλικών). 
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Άρθρο 5 

ΦΟΡΟΙ 

 1. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, 
κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
επιπλέον του συµβατικού τιµήµατος. 

 2. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / 
προέλευσης της Προµηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί 
δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

Άρθρο 6 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

  1. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις θα διατεθούν από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε) προϋπολογισµού του έτους 2017. Εν 
λόγω πιστώσεις έχουν εγκριθεί και προγραµµατισθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη ∆ιακήρυξη 16/17/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 
 

Άρθρο 7 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 1.  Το συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα 
(30) ηµέρες από την παραλαβή του συνόλου των παραστατικών εκάστης 
πληρωµής, τα οποία κατατίθενται µε µέριµνα της προµηθεύτριας. 

 
 2. Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ΕΥΡΩ µέσω της Ε΄ Χρηµατικής 
∆ιαχείρισης ∆/ΓΕΝ (καθορισµός του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από την 
οικονοµική προσφορά της εταιρείας και βάση των αναγραφοµένων στο 
παράρτηµα  «Β» της διακήρυξης 16/17/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ).  

 3. Με µέριµνα της Προµηθεύτριας καθορίσθηκαν στη σύµβαση τα 
ακόλουθα: 

  α. Πλήρη Στοιχεία Προµηθεύτριας (Επωνυµία): ..................................... 
  β. Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού: ..................................................... 
  γ. ∆ιεύθυνση Έδρας: ..............................................................................
  δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού 
   (1) Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος: ............................................... 
   (2) Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού: ............................................... 
   (3) Αριθµός Λογαριασµού: ................................................................. 
   (4) ∆ιεύθυνση Τράπεζας: ................................................................... 
   (5) IBAN/ABA ROUTINE : .................................................................. 
   (6) SWIFT CODE: .............................................................................. 

 4. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος: ∆ιενεργείται από τον αρµόδιο για 
την πληρωµή φορέα και αποδίδεται µε µέριµνα τους στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
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 5. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εµπρόθεσµα τα παραστατικά 
πληρωµής, τότε η πληρωµή µετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το 
συµβατικό τίµηµα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωµής. 

  

Άρθρο 8 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 1. Για την πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος απαιτείται να 
υποβληθούν στο Φορέα Πληρωµής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά: 

α/α Παραστατικά Πληρωµής 
Μεριµνα 

Προµηθεύτριας 
Μέριµνα 
Υπηρεσίας 

1 
Τιµολόγιο/∆ελτίο αποστολής της 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ. 

Χ  

2 
Πρωτότυπα δελτία αποστολής µε 
πλήρη περιγραφή των ειδών 

 Χ  

3 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
(Ποιοτικής και Ποσοτικής) µε 
επιτροπή που θα οριστεί 

 Χ 

4 
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού 
στην αποθήκη του φορέα 

 Χ 

5 

Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά 
που θα ζητηθούν έγκαιρα από την 
Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο 35 του Π∆ 
118/07 και στα παραρτήµατα της 
διακήρυξης 17/16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

Χ Χ 

 2. Παραστατικά που δεν είναι σύµφωνα µε της όρους της παρούσας, δεν 
παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωµής στην 
Προµηθεύτρια, ως µη αποδεκτά. 

 3. Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονοµικό έτος 
πληρωµής, να φέρουν την ένδειξη (αριθµός) της παρούσας και να είναι σύννοµα 
θεωρηµένα. 

 
ΑΡΘΡΟ  9:  

Ενέργειες για την Πληρωµή 

 1. Εφόσον Απαιτείται, µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα 
πληρωµής, µε µέριµνα και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:  

  α. Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 

  β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 
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Άρθρο 10 

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

1.  Τα συµβατικά αντικείµενα θα παραδοθούν άπαξ εντός  (2) µηνών, από 
την ενεργοποίηση της σύµβασης. 
 
           2.  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται 
υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν. 
4412/16. 
 
           3. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 207 του ν.4412/16.  
 
           4. H παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κατά 
περίπτωση καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα 
παραρτήµατα «Γ» και «Ε» της διακήρυξης παρόντος διαγωνισµού. 
 

5. Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η 
προσκόµιση των ακόλουθων:  
 
 α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή 
 

β. Certificate of Conformity 
 

 γ. Certificate of Origin 
 
 δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists). 
 

6.   Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα παρασχεθεί από 
την προµηθεύτρια «εγγύησης καλής λειτουργίας», συµφώνως παραγράφου 6.3 
της τεχνικής προδιαγραφής του  Παραρτήµατος «Ε» της διακήρυξης  16/17. 
 
 

Άρθρο 11 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 1. Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο 
Παράρτηµα «Ε»  του ∆ιαγωνισµού -../17/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ. 

 2. Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε 
τη εγκεκριµένη Τεχνική Προσφορά.  

Άρθρο 12 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 1.  Με την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής και κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 
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ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης.   

Άρθρο 13 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 1. Η προµηθεύτρια που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να 
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 2. Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται µε τα σχετικά σχόλια / απόψεις του 
στο Φορέα Πληρωµής προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή 
εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήµατος. 

Άρθρο 14 

Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που 

αναγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 15  

 ∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ 
 

 1. Οι δασµοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προµηθεύτρια για το 
συµβατικό αντικείµενο. 
 
   2.  Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εµπρόθεσµα εντός του χρόνου 
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από την 
Προµηθεύτρια. 

Άρθρο 16 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 1. Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του 
-./17 ∆ιαγωνισµού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, την οικεία 
Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω προµήθειας (όπως 
ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες των Ε.∆., σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία  του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16). 

 2. Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους. 

 3. Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον 
υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα. 

 4. Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων. 
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 5. Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν 
καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

 2. Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο 
µερών της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα 
από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας). 

 3. Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται 
τροποποίηση της σύµβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που 
προκαλείται βλάβη στα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του Αγοραστή). 

 

Άρθρο 18 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά 
περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19 
 Λοιποί Όροι 

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

 

Άρθρο 20 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 1. Ενεργοποίηση Σύµβαση: Η υπογραφή της παρούσας και από τα δύο 
µέρη. 

 2. Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα. 

 3. Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα. 
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  4. Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 5. Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, 
ηµερολογιακά, υπογραφής. 

 6. Οι συµβατικές υποχρεώσεις της παρούσας άρχονται την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης/υπογραφής της σύµβασης. 

 

Για το ΓΕΝ/Ε2  Για την  DDDD 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

 

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

  

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

 

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