
 

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

Πίνακας Αποδεκτών 

Φ.602.2/ 12 / 281051 
  Σ. 446 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη 
Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο Ενός (1) Έτους και µε Αντικείµενο την Προµήθεια 15 
Ελαστικών Λέµβων και 15 Εξωλέµβιων Μηχανών Εκτιµώµενης Αξίας 300.000,00€ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

54787 

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε 
κύρια δραστηριότητα:  Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

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

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

Επιχειρησιακός Φορέας 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού  

∆ιεύθυνση Γ2-ΙΙ 
τηλ. 210 6551278-1474 

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 Ναύσταθµος Σαλαµίνας 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) 300.000 

Χρηµατοδότηση  Πιστώσεις Π∆Ε 

Αντικείµενο διαγωνισµού 
Προµήθεια 15 Ελαστικών Λέµβων και 15 

Εξωλέµβιων Μηχανών 

Κωδικός CPV 
α. 34522450-1 (Φουσκωτά Σκάφη) 

β. 42111100-1 (Εξωλέµβιες Μηχανές) 

∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο  Ένα (1) Έτος  
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Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

5 Μαρ 18 

Ηµεροµηνία ανάρτησης όλης της 
διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη, 

πλήρης, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση) στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ  

7 Μαρ 18 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ  

7 Μαρ 18 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
02 Απρ 18, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
16 Απρ 18, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

20 Απρ 18, ώρα 9:00 πµ 

 Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

 στ. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

 η. Το Ν.4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». 

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

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

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

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

 ιγ. 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) 

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

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

 ιστ. Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).». 

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

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

 ιθ.  Φ.831/4/255120/Σ.120/14 Φεβ 18/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (Εντολή ∆ιενέργειας 
Προµήθειας). 

 κ. ΑΠ 100009/19 Σεπ 17/ΥπΟιΑν (ΣΑΕ 337 ΤΡΠ.0/19-9-
17//Α∆Α:7Θ1Ε465ΧΙ8Η22) 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για  τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο 
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και έναντι συνολικής αξίας 300.000,00€ (όποιο 
από τα δύο επέλθει πρώτο), µε αντικείµενο την προµήθεια 15 ελαστικών Λέµβων 
και 15 Εξωλέµβιων Μηχανών. Η τιµή των παρεχόµενων ειδών  θα προσφέρεται σε 
ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος των ειδών, δεν 
επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος της ποσότητας ανά είδος. 
Μειοδότης θα κηρυχθεί ο προσφέρων ανά είδος. 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 για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.: 
05 Μαρ 18. 

  ε. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 07 Μαρ 18. 

  ζ. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 02 Απρ 18 / 07:00. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει την 
δηµιουργία και διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την 
προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της 
προσφοράς του θα είναι δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η 
συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο 
κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να 
έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και 
ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες 
(διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του διαγωνισµού. 

  η. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 16 Απρ 18 / 11:00. 

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

 4. α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 
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  β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): 20 Απρ 18. 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 υποβολής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

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

 7. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις θα διατεθούν από 
κονδύλια Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ως σχετικό (κ). 

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

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

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

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

 12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, ήτοι τουλάχιστον εννέα (9) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές 
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παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ηµέρες πριν από την εν λόγω καταληκτική 
ηµεροµηνία, 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. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr 

  β. 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  

 16. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 
ΥΕΕ της ΕΕ και θα αναρτηθεί εντός 48 ωρών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης 
παραλαβής της προκήρυξης από την ΥΕΕ της ΕΕ  στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και στη διαδικτυακή πύλη του 
Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης, άµεσης, πλήρους 
και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού). 

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

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

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

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

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

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





 - 7 - 

 23. 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, 5 Μαρτίου 2018 

         Υποναύαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ 
              ∆ιευθυντής Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ 
  
 
 
 
 
 
 
 
               Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χ. Κουλαξίζης ΠΝ 
         Χειριστής Συµβάσεων 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 Συµφωνίας Πλαίσιο 
 «Ζ» Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : Γ2, ∆ΚΓ, ∆ΟΥ 
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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 
 5 Μαρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.2/ 12 / 281051 /Σ.446 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ   

Περιγραφή συµβατικού 
αντικειµένου 

Προµήθεια  
15 Ελαστικών Λέµβων και  
15 Εξωλέµβιων Μηχανών 

Κωδικός είδους / 
υπηρεσίας (CPV) 

α. 34522450-1 (Φουσκωτά Σκάφη) 
β. 42111100-1 (Εξωλέµβιες Μηχανές) 

Τεχνικός προσδιορισµός Ως Παράρτηµα «Ε» Παρούσης ∆ιακήρυξης 

Ποσότητα 15 Έκαστου Είδους 

Μονάδα µέτρησης EA 

Φορέας Προορισµού Ναύσταθµος Σαλαµίνας  

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ 
ΦΠΑ) 

300.000 €, απαλλασσοµένου ΦΠΑ, 
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων 

Πιστώσεις / Πηγή 
χρηµατοδότησης 

Πιστώσεις Π∆Ε  

Χρόνος παράδοσης 
Εντός 180 ηµερών από την υπογραφή έκαστης 
Εκτελεστικής 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 Συµβάσεων µη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας προµηθευτέου υλικού 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 5 Μαρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.602.2/ 12 / 281051 /Σ.446  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

1 Ελαστική Λέµβος  Τεµ 15 180.000,00 € 

2 
Εξωλέµβια 
Μηχανή µε 
Λαγουδέρα 

Τεµ 15 120.000,00 € 

 
 
 
 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 
 Τµηµατάρχης Συµβάσεων µη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 5 Μαρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.602.2/ 12/ 281051 /Σ.446 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

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

από τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως 

σώµα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

 2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η σύναψη Συµφωνίας 

για την προµήθεια 15 Ελαστικών Λέµβων και 15 Εξωλέµβιων Μηχανών. 

         Άρθρο 2 

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

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

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

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

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

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

να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), 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 είτε της συµφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύµβασης, 

πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

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

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

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

  γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης 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 
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στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

 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 

(Άρθρο 93, Ν.4412/16) 

 1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του 

ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, 

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

αρχείου .pdf, 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: 

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

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

 3. Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 

διαδικασία: 

  α. Η αναθέτουσα αρχή: 

   (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 

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

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

   (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει 
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εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

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

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

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

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

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

  β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

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

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

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

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

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

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

   (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 

ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 

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

δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

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

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

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

εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 

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

φυλλοµετρητή. 

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

το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

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

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

δικαιολογητικά συµµετοχής. 

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

µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 
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(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 

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

 4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 

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

Ν.4412/16, αφορά ιδίως: 

  α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

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

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

Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, 

µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ / ΤΕΥ∆, χωρίς να απαιτείται η 

υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ / ΤΕΥ∆ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως 

αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ / ΤΕΥ∆, αρκεί η δήλωση / 

υπογραφή από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε 

τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα 

δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 

Άρθρο 4 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

(Άρθρο 94, Ν.4412/16) 

 1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

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

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

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

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

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. Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την 

τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος 
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διαγωνισµού, ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα «Ε». Ειδικότερα κατά τον 

παρόντα διαγωνισµό, θα περιέχει τα εξής: 

  α. Όσον αφορά τις Ελαστικές Λέµβους τα δικαιολογητικά παραγράφου 

12 της προσθήκης «1» του παραρτήµατος «Ε» της παρούσας (Τ.Π για 

ΠΝΕΥΣΤΟΥΣ ΛΕΜΒΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ) και κάθε άλλο παραστατικό 

που τυχόν προβλέπεται από εν λόγω προσθήκη παραρτήµατος «Ε». 

  β. Όσον αφορά τις Εξωλέµβιες Μηχανές τα δικαιολογητικά 

παραγράφου 9 της προσθήκης «2» του παραρτήµατος «Ε» της παρούσας (ΠΕ∆ 

για ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ) και κάθε άλλο παραστατικό 

που τυχόν προβλέπεται από εν λόγω προσθήκη παραρτήµατος «Ε». 

 3. Τυχόν απαιτούµενα 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, ως 

απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 

θα απορρίπτονται. 

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

καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 

οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς 

(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16) 

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

της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

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

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

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

που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 

οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 
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 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 

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 συµφωνίας πλαίσιο και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι 

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

δεσµευτικές για τov προµηθευτή. 

 7. 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). 
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Άρθρο 6 

Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών 

(Άρθρο 21, Ν.4412/16) 

 1. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 

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

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 

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

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

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

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

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

ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

 3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 

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

που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν 

δεσµεύεται για την τήρησή της. 

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

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

της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

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

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

Άρθρο 7 

Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών 

(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16) 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / 

διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 
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79 και 102 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 8 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

(Άρθρο 100, Ν.4412/16) 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 

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

πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

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

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

των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

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

στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 

  α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη 

διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. 

  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 





Β - 12 

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. Εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω 

πρακτικό σε όλους τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (µέσω του πεδίου 

«επικοινωνία» που παρέχει η πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ). 

  ε. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 

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

ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

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

µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 

µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 

ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών. 

  στ. 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. 

  ζ. 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. Έπειτα το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογηµένη 
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απόρριψη των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, για την κατάταξη 

των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο 

υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

  η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε 

την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων  

(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.   

  θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, 

στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της συµφωνίας πλαίσιο, 

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 νωρίτερα από τη χρονική 

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

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

ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 

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

αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της 

προθεσµίας. 

  ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

       ιβ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη 
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διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου. 

Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη 

εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή 

µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό vv.. στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό vv. 

στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

  

       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 σχετικής απόφασης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 

 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, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

  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, ως καθορίστηκε ανωτέρω. 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 
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άσκηση τυχόν προδικαστικών προσφυγών. 

Άρθρο 9 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

(Άρθρα 80 και 103, Ν.4412/16) 

 1. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 

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

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

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

υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 

λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση 

του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συµπλήρωση του εν λόγω 

ΕΕΕΣ. 

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

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

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

διαγωνισµό. 

 
 4. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 
περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, ως 
αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος 
παραρτήµατος. 

 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 ΕΕΕΣ του παρόντος 

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

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

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

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

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

κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
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έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού. 

 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. 

 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 

(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16) 

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

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
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 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 

(Άρθρο 104, Ν.4412/16) 

 1. Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 

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

  

Άρθρο 12 

Κατακύρωση – Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο 

 (Άρθρο 105, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 

υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 

συµφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την 

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

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

χρονοσήµανση του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την 

οποία τεκµαίρεται 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 συµφωνίας πλαίσιο 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 
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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, και 

  γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ένδικων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

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, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ηµέρες 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, τότε απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου, 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. 

 

Άρθρο 13 

Κατάρτιση Συµφωνίας Πλαισίου 

(Άρθρο 39 / 105, Ν.4412/16) 

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

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

συµφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

 2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο / 

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

διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
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του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της συµφωνίας 

πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

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

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

ελάχιστη παραγγελία ειδών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων, που 

συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο, µπορεί να 

υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συµφωνίας πλαίσιο. 

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

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

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Άρθρο 14 

∆ιαδικασία Ανάθεσης και Υπογραφής Εκτελεστικών Συµβάσεων  

 1. Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν 

εκτελεστικές συµβάσεις για κάθε παραγγελία ειδών / εργασιών που θα 

πραγµατοποιηθεί. 

 2. Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό 

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

της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία 

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

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

υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην 

απόφαση ανάθεσης. 

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

παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

 4. Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη 

εκτελεστική σύµβαση και ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την 

εκτέλεσή της. 

 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 15 

Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο 

Παράρτηµα «Ε» 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 και ∆∆ΜΝ. 

 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 το φορέα πληρωµής 

(∆/ΓΕΝ) για την εξόφληση του αναδόχου. 

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

Άρθρο 16 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1 Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών / παρεχόµενων 

υπηρεσιών, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ΑΣ & ∆∆ΜΝ, 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. 
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Άρθρο 17 

Εγγυητικές Επιστολές 

(Άρθρο 72, Ν.4412/16) 

 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

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

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

συµφωνίας πλαισίου δεν απαιτείται. 

 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας – πλαισίου: 

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

των υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, 

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

συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της συµφωνίας-πλαίσιο ή, εφόσον η προµήθεια είναι 

διαιρετή, του τιµήµατος (άνευ ΦΠΑ) της συµφωνίας-πλαίσιο που ανατέθηκε σε 

αυτόν. 

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

από το συνολικό συµβατικό χρόνο της συµφωνίας πλαίσιο. 

  γ. Η εγγύηση αποδεσµεύεται κατ’ έτος, ισόποσα και αναλογικά, 

επιστρεφόµενη στον πάροχο υπηρεσιών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 

και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, 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 

συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων. 

 5. Εγγύηση καλής λειτουργίας: 
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  α. Για την καλή λειτουργία των προς προµήθεια υλικών, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να καταθέσει µε την παράδοση των υλικών, εγγυητική 

επιστολή καλής λειτουργίας, ποσού 2% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ των προµηθευτέων ειδών. 

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

από το συνολικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων υλικών, ως 

αυτός αναγράφεται στο παράρτηµα «Ε» της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της µετά την 

λήξη της χρονικής περιόδου καλής λειτουργίας των υλικών και την αποκατάσταση 

τυχόν ελαττωµάτων ή ζηµιών. 

 6. Εγγυητική προκαταβολής: 

  α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 1(δ) 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. 

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

Άρθρο 18 

Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή του 

Αναδόχου 

(Άρθρο 200, Ν.4412/16) 

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

του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό 

λογαριασµό της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών 

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

Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής από ΜΤΝ ή 
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ΤΕΣ 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 

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 
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κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 

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

  β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

  γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

  δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

  ε. 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 19 

Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16)) 

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

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

Ν.4412/16. 

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

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

που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 20 

Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής 

(Άρθρα 345-374, Ν.4412/16 και Π∆ 39/2017) 

 

 1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί 

η συγκεκριµένη Συµφωνία Πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
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ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης 

ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 

πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

  (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 

πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε 

ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

  (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 

επικοινωνίας, άλλως   

  γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, 

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 

φορέα.  

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόµενης παράλειψης. 

 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 

εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε 

αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

 Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή 

µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
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ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 • κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

 • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 

προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 

ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 

ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 

είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

 Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 

για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

 

Άρθρο 21 

Παρακολούθηση Σύµβασης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 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 22 

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

(Άρθρο 129, Ν.4412/16) 

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

ρυθµίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 
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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 24 

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. 

Άρθρο 25 

Τροποποίηση Σύµβασης 

 

 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης 

της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 

 

Άρθρο 26 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16) 

 1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 

σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

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

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

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

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

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

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

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 

 4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

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

Άρθρο 27 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16) 

 1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς 

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

αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής 

τους. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 

έχουν άµεση, 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 

(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 28 

Λοιποί Όροι 

 1. Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές 
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συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το 

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

διακήρυξης, της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, ο 

Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

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

διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 

αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

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

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

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

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

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 

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

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

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

δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

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

κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

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

τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

 8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 

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

εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 

αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Τµηµατάρχης  Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Προσθήκη «Ι»   Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 5 Μαρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/12/281051/Σ.446    

 

Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών 

 

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

παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

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

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στο άρθρο 4 του παρόντος 
παραρτήµατος (επισηµαίνεται η 
παραγραφος 2 που παραπέµπει 
στις Τ.Π των υπό προµήθεια 
ειδών). 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του 

παρόντος παραρτήµατος.  

 

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 





Β - 32 

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 

Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής 

(βλ. άρθρο 18 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 

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 όχι υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Εγκυκλίου 9941//07-04-

15/ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.∆ΝΣ

Η ∆ΙΟΙΚ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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δυνατή η έκδοση αντιγράφων 

ποινικού µητρώου ηλεκτρονικά 

(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) 

από όχι 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 

όχι 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 

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 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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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 

5. Πιστοποιητικό από τη ∆ιέυθυνση 

Προγραµµατισµού και 

Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίµου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του 

οικονοµικού φορέα σε χρονικό 

διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς. (προς κάλυψη 

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 

προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 

ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-

17). Εφόσον δεν δύναται να 

εκδοθεί από την ανωτέρω 

αρµόδια διεύθυνση, δύναται να 

αντικατασταθεί µε την 

προβλεπόµενη από την παρ. 2 

άρθρου 80 του ν.4412/16 µε 

αντίστοιχο περιεχόµενο, ένορκη 

βεβαίωση. 

  

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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(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 

φορέα, για κάποιο αδίκηµα από 

τα αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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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), 

της αρµόδιας αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει η κάλυψη 

της απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο ή 

ισοδύναµη επαγγελµατική 

οργάνωση. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Πιστοποιητικό από την αρµόδια 

∆ιέυθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονοµικού φορέα σε 

χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς. (προς κάλυψη 

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 

προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 

ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-17) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω     
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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 

όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις απαιτήσεις του 

παρόντος διαγωνισµού. Οι 

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιµες µέσω του 

επιγραµµικού αποθετηρίου 

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

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

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για 

ηµεδαπά 

Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για 

αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

2 Λοιπά κατά περίπτωση 

(αναφορικά µε ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

δικαιολογητικά, ως αναγράφονται 

ανωτέρω. 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) 

και δ(ii). 

 

 

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: 
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          (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 

 





Γ-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 E2-II 
 5 Μαρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.602.2/ 12 / 281051 /Σ.446 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Τα προς προµήθεια υλικά, θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές ανάγκες 

του ΑΣ και ∆∆ΜΝ, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών απαιτήσεων πολεµικών 

πλοίων. 

 

Κατάσταση Υλικού 

 

2. Οι προς προµήθεια ελαστικές λέµβοι και εξωλέµβιες µηχανές και τα 

υλικά/εξοπλισµός µέρη αυτών, πρέπει να είναι καινούργια (εντός έτους διενέργειας 

του διαγωνισµού), αµεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

 

∆ιαδικασία ανάθεσης της προµήθειας υλικών 

 

3. Οι επιµέρους αναθέσεις των εκτελεστικών Συµβάσεων θα ανατεθούν µετά 

την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων και µετά από σχετική ενηµέρωση 

από τον επιχειρησιακό φορέα. 

 

Τεχνικός προσδιορισµός των προς προµήθεια υλικών 

 

4. Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, ως παράρτηµα «Ε» της παρούσας. 

 

Ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών 

 

5. Τα προς προµήθεια είδη, στο σύνολο τους, θα  παραδοθούν σε διάστηµα 

όχι µεγαλύτερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την ηµεροµηνία 

υπογραφής έκαστης εκτελεστικής σύµβασης. Η ολοκλήρωση δοκιµών που 

περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή και ΠΕ∆ και τυχόν παρατηρήσεων που 

θα προκύψουν από την επιτροπή παραλαβής να έχουν αποκατασταθεί από τον 
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ανάδοχο εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία υποδείξεώς των. 

 

Τόπος – τρόπος παράδοσης των υλικών 

 

6. Τα υλικά θα παραδοθούν στο ΝΣ (Ναύσταθµος Σαλαµίνας) µε µέσα, 

προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή (incoterms 2010), σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στο άρθρο 210 του ν.4412/16.  

 

7. Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 210 του ν.4412/16. 

 

∆ιαθεσιµότητα πίστωσης 

 

8. Οι απαιτούµενες, για την ανάθεση των εκτελεστικών συµβάσεων, πιστώσεις 

θα διατεθολυν εις βάρος Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) στο οποίο 

η παρούσα προµήθεια έχει ενταχθεί ως έργο οικονοµικού έτους 2018, υπό κωδικό 

ΣΑΕ 337. 

 

 

Τρόπος πληρωµής 

 

9.  Η πληρωµή της οικείας δαπάνης εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης θα 

πραγµατοποιηθεί µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα (Τ.Χ.Ε) µετά τη συγκέντρωση των 

σχετικών παραστατικών εντός του έτους ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

 

  

   ∆ιαιρετότητα συµβατικού αντικειµένου 

 

10. Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για µέρος των προς προµήθεια υλικών 

(σκάφος- µηχανή). 
 

 

Έλεγχος ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής 

 

11. Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την επιτροπή 
που θα ορισθεί µε µέριµνα ΑΣ και ∆∆ΜΝ, παρουσία του προµηθευτή ή του 
νόµιµου αντιπροσώπου του.  

 

12. Επιπρόσθετα κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η 
προσκόµιση των ακόλουθων:  

 α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή 
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β. Certificate of Conformity 
 γ. Certificate of Origin 

 δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists). 

 
 

∆ιάφορα 

 

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΄ 114/28-5-73), 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. 
 

14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

15. Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

16. Η παρούσα προµήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ, συµφώνως άρθρου 27 του 

ν.2859/2000 (Α΄ 248/7-11-2000). 

 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 5 Μαρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.2 / 12 /281051 /Σ.446   

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 66666666666. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    66666666666.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

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

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

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 666666.. ποσού 6666666.66. 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 
ευρώ666666666666666666666666666..

4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................6666666666666.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................6666666666666.. 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  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
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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 / 

συµφωνίας πλαισίου “(τίτλος σύµβασης / συµφωνίας πλαίσιο)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

6
 ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....6.    ηµέρες

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

8
) 

ή  

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

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

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

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

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

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8
           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 6666666666.. 

Κατάστηµα                6666666666. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   666666 

        ΕΥΡΩ. 666666666666 

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

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. 666    ΕΥΡΩ   666.. 

- 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.   
666666(και ολογράφως)6666666.666.. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
666666666666666..∆\νση666666666666666666
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ6666.ΕΥΡΩ της µε αριθ6666..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια 666666666666.της (αριθ. 
∆ιακ/ξης6..) προς κάλυψη αναγκών του 6666., 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. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονοµασία Τράπεζας 66666666666666666666666666. 

Κατάστηµα 666666666666666666666666666666.. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax ): 666666666666..6.6666666. 

Ηµεροµηνία έκδοσης: 66666666. ΕΥΡΩ:  66666666666 

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

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. 666666 ΕΥΡΩ 666666.. 

- 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 
6666666666666666666666666666... (και ολογράφως) 
6666666666666666666..666..66. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
666666666666666.. ∆\νση 6666666666666666. για 
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτήν ειδών σε εκτέλεση των όρων 
της µε αριθµό 666666666. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη 
προµήθεια 66666666666666 (αρ.διακ/ξης66/6.) προς κάλυψη 
αναγκών του 66666. και το οποίο ποσόν καλύπτει το απαιτούµενο από τη 
διακήρυξη ποσό. 

- 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. 

- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα 
µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 6666666666666666666 

- 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 Συµβάσεων µη Αµυντικού υλικού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 5 Μαρ 18 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.2/ 12 / 281051 /Σ.446 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

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

 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
1. Το Παράρτηµα «Β» στην εντολή 1/18 µε αρ. Φ.831/4/255120/Σ.120/14 Φεβ 
18/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ. 
 
2. Το Παράρτηµα «Γ» στην εντολή 1/18 µε αρ. Φ.831/4/255120/Σ.120/14 Φεβ 
18/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ. 
 
 





 
 

 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

 ΚΛΑ∆ΟΣ Γ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 

 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 
 

ΘΕΜΑ: ΠΝΕΥΣΤΟΙ ΛΕΜΒΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 ΚΛΑ∆ΟΣ Γ’ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 1/18 ΤΜΗΜΑ-ΙΙ 
Φ.831/4/255120/Σ.120 14 Φεβ 18 
  
  
         

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΝΕΥΣΤΟΙ ΛΕΜΒΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των 
απαιτήσεων, των τεχνικών χαρακτηριστικών και των ελέγχων που αφορούν στην 
προµήθεια δεκαπέντε (15) πνευστών λέµβων µεταφοράς προσωπικού, µε 
συµβατική γάστρα για τις ανάγκες των πλοίων ΑΣ και ∆∆ΜΝ.  

 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 2.1 Προδιαγραφή: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή µε όσα αυτή περιέχει. 
 
 2.2 Ανάδοχος: Ο κύριος προµηθευτής που θα αναλάβει όλες τις 
απαιτούµενες εργασίες για την υλοποίηση της κατασκευής και προµήθειας των 
πνευστών λέµβων.  
 

2.3 Νηογνώµονας: Οποιοσδήποτε αναγνωρισµένος από το Ελληνικό 
Κράτος νηογνώµονας του οποίου οι κανονισµοί και τα πρότυπα θα εφαρµοστούν 
από τον ανάδοχο. 
 

2.4 Κανονισµοί: Οι κανονισµοί (rules and regulations), τα πρότυπα 
(standards) και γενικώς όλες οι απαιτήσεις του νηογνώµονα, καθώς και οι ρητώς 
αναγραφόµενοι κανονισµοί και πρότυπα. 
 

2.5 Υλικά: Το σύνολο των υλικών (materials) που θα χρησιµοποιηθούν στα 
πλαίσια προµήθειας των πνευστών λέµβων. 
 

2.6 Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής: Η επιτροπή που θα 
καθορισθεί από το ΠΝ για την παρακολούθηση της προµήθειας των πνευστών 
λέµβων. 
 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  
 
 3.1 CPV:34522450-1 Φουσκωτά σκάφη 
 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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 4.1 Τα υπό προµήθεια σκάφη και λοιπά παρελκόµενα θα είναι καινούργια, 
εντός του έτους διενέργειας του διαγωνισµού, αµεταχείριστα ενώ ο εξοπλισµός θα 
είναι άριστης ποιότητας – και κατάλληλα ειδικά για την ναυτική χρήση. 
  
 4.2 Η όλη κατασκευή των λέµβων θα είναι σύµφωνα µε τους κανόνες 
κατασκευής πνευστών σκαφών αντίστοιχου µεγέθους που έχουν εκδοθεί από 
Νηογνώµονα.  
 
 4.3 Κατά την κατασκευή ο προµηθευτής, πέραν της συµµόρφωσης του 
προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, οφείλει να ακολουθεί τους 
βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, υποκείµενος στον έλεγχο της 
Υπηρεσίας και συµµορφούµενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων της.  
 
 4.4.  Η υπηρεσία έχει δικαίωµα εκτέλεσης οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιµής 
των υλικών ή εξαρτηµάτων του σκάφους, στο ΝΣ ή σε αναγνωρισµένα κρατικά ή 
ιδιωτικά εργαστήρια της επιλογής της, παρουσία του προµηθευτού. Τα σχετικά 
έξοδα θα βαρύνουν τον προµηθευτή µέχρι ποσού 10% της αξίας αγοράς.  
 
 4.5  Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πρόσθετες εργασίες 
τροποποιήσεων που ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία και συνεπάγονται 
σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση ή µετάθεση του χρόνου παράδοσης. 
 
 4.5.1 Ο προµηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως στην Υπηρεσία µέσα σε 
δέκα (10) µέρες την κατά τους υπολογισµούς του µεταβολή στην συµβατική τιµή 
και τον χρόνο παράδοσης αναλυτικά. 
 
       4.5.2 Η υπηρεσία θα διερευνά την παραπάνω προσφορά και οι εργασίες θα 
εκτελούνται από τον προµηθευτή µόνο µετά την έγγραφη έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
 4.6.  Τροποποιήσεις που θα προτείνονται από τον προµηθευτή θα ζητούνται 
εγγράφως από την υπηρεσία και θα εκτελούνται µόνο µετά την έγγραφη έγκριση 
τους από την Υπηρεσία. 
 
 4.7 Οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, όπου θα ναυπηγηθούν οι λέµβοι, 
πρέπει να είναι κατάλληλες για την ναυπήγηση πνευστών λέµβων της κατηγορίας 
αυτής. Τούτο θα αποδεικνύεται µε, την εν ισχύ, βεβαίωση έκδοσης προερχόµενη 
από Νηογνώµονα (ρυθµιζόµενες συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας, εξαερισµού 
κ.λ.π.).  
 
 4.8 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτοµερή περιγραφή των 
λέµβων και των Ναυπηγικών χαρακτηριστικών τους, τα απαραίτητα σχέδια και τις 
προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειµένων που θα 
αποτελέσουν µέρος της κατασκευής και του εξοπλισµού των σκαφών, ειδικότερα η 
προσφορά θα συνοδεύεται από: 
 
       4.8.1 Σχέδιο γενικής διάταξης, όπου να φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, 
εξαρτηµάτων κ.τ.λ (µε λεπτοµέρειες). 
 
      4.8.2. Περιγραφικά φυλλάδια. 
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      4.8.3 Ο προµηθευτής πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας της επιχείρησης που 
να είναι απολύτως συναφής µε το αντικείµενο. 
 
 4.9 Ο προµηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του, τον τύπο του 
εξωλέµβιου κινητήρα (ιπποδύναµη και µήκος άξονα) µε τον οποίο επιτυγχάνονται 
οι βέλτιστες αποδόσεις των λέµβων (οι οποίες θα δηλωθούν) µε το µέγιστο 
ωφέλιµο φορτίο. 
 
 4.10 Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναλάβει όλες τις 
απαιτούµενες εργασίες για την υλοποίηση της κατασκευής και προµήθειας των 
λέµβων. 
 
 4.11 Τυχόν υποβολή από τον ανάδοχο οποιασδήποτε µορφής δήλωσης 
στην προσφορά του για εκ των υστέρων αίτηση κοστολόγησης / πληρωµής υλικών 
και εργασιών, οι οποίες δε θα αναφέρονται στη σύµβαση, θα έχει σαν αποτέλεσµα 
τον αποκλεισµό του από τον διαγωνισµό χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Εργασίες 
που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα ΤΠ γίνονται δεκτές από το ΠΝ µόνο σε 
περίπτωση που αφορούν στην αναβάθµιση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των 
χαρακτηριστικών των λέµβων. 
 
 4.12 Η αποκατάσταση οποιασδήποτε ασυµφωνίας προς την προδιαγραφή, 
τους κανονισµούς ή τις απαιτήσεις του νηογνώµονα θα εκτελείται µε µέριµνα και 
έξοδα του αναδόχου. 
 
 4.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει 
κάθε εξάρτηµα / µέρος µηχανήµατος ή και ολόκληρο µηχάνηµα, εάν υπάρξει 
κάποια βλάβη ή η φθορά του οφείλεται κατά οποιονδήποτε τρόπο στον 
κατασκευαστή και όχι σε κακό χειρισµό για το χρονικό διάστηµα που ορίζει η 
εγγύηση. 
 
 4.14 Το ΠΝ υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο για 
οποιοδήποτε παρουσιαζόµενο πρόβληµα στη λειτουργία / απόδοση των 
εξοπλισµών και των µηχανηµάτων, κατά την περίοδο της εγγύησης. 
 
 4.15 Στην παράδοση των λέµβων θα περιλαµβάνεται εγχειρίδιο χρήσης, 
προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, καθώς και κατάλογος 
ανταλλακτικών / αναλώσιµων υλικών των µηχανικών µερών τους στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. 
 
 4.16 Οι διαδικασίες παραλαβής και πληρωµής θα είναι σύµφωνα µε την 
ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία. 
 
 4.17 Κατά την κατασκευή των πνευστών λέµβων, οι προβλεπόµενοι έλεγχοι 
και δοκιµές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του 
νηογνώµονα για τον αντίστοιχο τύπο λέµβου. Αντίγραφα υπογεγραµµένα από τον 
κατασκευαστή των λέµβων, παραδίνονται ή αποστέλλονται στην Υπηρεσία. Τα 
πρωτότυπα παραδίνονται µε τα πιστοποιητικά των λέµβων κατά την διαδικασία 
παραλαβής. Όλοι οι απαιτούµενοι από τον Νηογνώµονα έλεγχοι και δοκιµές θα 
εκτελεστούν µε µέριµνα και έξοδα του ανάδοχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει τα συνοδευτικά έντυπα εργοστασιακών δοκιµών (FAT) που έγιναν ως 
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και να ειδοποιήσει έγκαιρα την επιτροπή του ΠΝ να παρευρίσκεται (κατά την κρίση 
της υπηρεσίας) στο ναυπηγείο κατά τις δοκιµές.  
  
 4.18 Για τα αντικείµενα για τα οποία δεν προσδιορίζονται συγκεκριµένες 
απαιτήσεις στην παρούσα προδιαγραφή απαιτείται συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
σχεδίασης λέµβου της ευρωπαϊκής οδηγίας EN 94/25 όπως αυτή τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 2003/44ΕΚ για την κατηγορία σχεδιασµού “Γ”. Απαιτείται 
πιστοποιητικό CE κατηγορίας “Γ”. 
 
 4.19 Ο προµηθευτής που θα αναλάβει τις εργασίες της παρούσης ΤΠ 
(κατασκευή και προµήθεια λέµβων), θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.), πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 εγκεκριµένο 
από το Ε.ΣΥ.∆ (Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης) ή από φορέα της Ε.Α (European 
cooperation of Accreditation). Το εν λόγω Σ.∆.Π θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ 
όλη την διάρκεια της κατασκευής και απολύτως σύµφωνο µε το αντικείµενο της 
παρούσης ΤΠ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκοµίσει αντίστοιχο έγκυρο και 
εν ισχύ Πιστοποιητικό Σ.∆.Π, 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 κατασκευής. Επιπλέον, ο 
υποψήφιος προµηθευτής θα δεσµευτεί (µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86) ότι, 
εφόσον λήγει η ισχύς του εντός της διάρκειας της κατασκευής, αναλαµβάνει την 
υποχρέωση έγκαιρης ανανέωσης η οποία αν δε γίνει θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
 4.20 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί µε πιστοποιηµένους 
επιθεωρητές την επιθεώρηση επαλήθευσης του Σ∆Π (β’ µέρους) στον 
προµηθευτή, προκειµένου να ελέγχει την ορθή λειτουργία του συστήµατος. Ο 
προµηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος εφόσον οι παρατηρήσεις (µη 
συµµορφώσεις) δεν αποκαθίστανται εντός των χρονικών ορίων που θα τίθενται 
εγγράφως από τους επιθεωρητές. 
 
 4.21 Ο προµηθευτής θα διαθέτει άδεια λειτουργίας που να είναι απολύτως 
συναφής µε την ναυπήγηση πνευστών λέµβων µε συµβατική γάστρα. Αυτά θα 
αποδεικνύονται µε βεβαιώσεις πρόσφατης έκδοσης προερχόµενες από κατάλληλο 
φορέα. 
 
5. ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ  
 
 5.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πνευστών Λέµβων: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

(1) Μήκος ολικό. 4,20 m 

(2) Πλάτος ολικό.  1,80 έως 2,00 m 

(3) 

Μέγιστο βάρος άφορτης 
λέµβου (η γάστρα µε τους 
αεροθαλάµους και τη 
γέφυρα).  

110 kg 

(4) Μέγιστη χωρητικότητα Πέντε (5) άτοµα καθισµένα (όχι επί των 
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ατόµων. αεροθαλάµων του άβακα ή της κουπαστής) 
και έναν (1) ξαπλωµένο σε φορείο 

(5) 
∆ιάµετρος αεροθαλάµου σε 
εκατοστά (cm) 

48-50 

(6) 
Αριθµός στεγανών 
διαµερισµάτων αεροθαλάµων 
κατ’ ελάχιστον. 

Να είναι τουλάχιστον 4  

(7) Μέγιστο ωφέλιµο φορτίο. 650 kg 

(8) 
Μέγιστη ιπποδύναµη 
µηχανής σε κοντό άξονα 

40 ΗΡ 

 
Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς στην υποβαλλόµενη προσφορά. 
 
 5.2 Τεχνικές απαιτήσεις 
  5.2.1 Υλικό Κατασκευής 
 
  5.2.1.1  Τα σκάφη θα είναι κατασκευασµένα 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 NEOPRENE), ενδιάµεσα 
αυτών θα υπάρχει φύλλο πολυεστέρα. Τα στρώµατα θα είναι αρίστης ποιότητας, 
λείας και οµοιόµορφης επιφάνειας χωρίς κόµβους, σχισµές, ραγάδες και άλλα 
ελαττώµατα. 
 
 5.2.1.2 Το υλικό επίσης θα είναι µεγάλης αντοχής και ανθεκτικό στις τριβές, 
καιρικές συνθήκες, σε διάρρηξη, σχισµή και πρόσκρουση και δε θα φθείρεται 
εύκολα από τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη χρησιµοποίηση µέσα στο 
νερό, την καθέλκυση και την ανέλκυση του σκάφους. 
 
   5.2.1.3. Η αντοχή του υλικού πρέπει να είναι 1670 ή 1880 DTEX. 
 
   5.2.1.4. Στο πρωραίο και πρυµναίο τµήµα των αεροθαλάµων θα τοποθετηθούν 
διπλές ενισχύσεις υφάσµατος πλάτους 20-30 εκατοστά και µήκους 50 εκατοστά. 
 
   5.2.1.5. Σε όλες τις ραφές εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρχουν 
προστατευτικές ταινίες από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασµένος και ο 
αεροθάλαµος, πλάτους 5–6 cm. 
 
   5.2.1.6 Στο πλευρικό εξωτερικό µέρος του αεροθαλάµου κατά το διάµηκες του 
σκάφους θα υφίστανται κατάλληλοι προσκρουστήρες (κυµατοθραύστες) από PVC 
πλάτους εννέα (9) εκατοστών τουλάχιστον τόσο για την εκτροπή των κυµάτων όσο 
και για την προστασία του σκάφους από εκδορές στις πλευρικές συγκρούσεις.  
 
   5.2.1.7 Τα υλικά των λεµβών και τα λοιπά υλικά τους θα είναι από άκαυστο ή 
βραδύκαυστο υλικό. 
 
   5.2.2 Τρόπος κατασκευής.  
 
   5.2.2.1 Ο περιµετρικός αεροθάλαµος θα είναι σχήµατος U (αεροθάλαµος 
χρώµατος µαύρου ή βαθέως φαιού) θα διατηρείται σε ικανό αριθµό στεγανών 
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διαµερισµάτων (ως παράγραφος 5.1.1(6), 5.1.2.(6), 5.1.3.(6)) ανεξάρτητων µεταξύ 
των. Ο αεροθάλαµος θα σχηµατίζει την πλώρη και τις πλευρές της λέµβου. Κάθε 
διαµέρισµα του αεροθαλάµου θα έχει ασφαλιστική βαλβίδα πλήρωσης. 
 
   5.2.2.2 Στις δύο (2) πλευρές των λέµβων πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες 
υποδοχές των κουπιών (σκαρµοί), ειδικές χειρολαβές για την στήριξη των 
επιβατών και εξωτερικά θα υπάρχει στερεωµένο σχοινί από πλαστική ύλη 
(NYLON) για την συγκράτηση των ατόµων που θα βρίσκονται µέσα στην 
θάλασσα. Οι εν λόγω χειρολαβές (ρέλια) πρέπει να είναι στερεωµένα µε τέτοιο 
τρόπο ώστε σε περίπτωση αποκόλλησής τους να µην προκληθεί ζηµιά. 
 
   5.2.2.3 Να φέρει κατάλληλα επιθέµατα στην πλώρη και στην πρύµνη και όπου 
αλλού δύναται να προσδεθούν σχοινιά εσωτερικά ή εξωτερικά της λέµβου. 
 
   5.2.2.4 Στο πίσω µέρος (πρύµνη) των δύο σκελών του σωλήνα θα υπάρχει 
κατάλληλο τοίχωµα σύνδεσης (καθρέπτης) από κόντρα-πλακέ θαλάσσης πάχους 
35-40mm, σταθερά τοποθετηµένο πάνω στο σκάφος, διαµορφωµένο κατάλληλα 
για την ανάρτηση εξωλέµβιας µηχανής και για την εκτροπή των σταγονιδίων 
νερού. Στο σηµείο επαφής του καθρέπτη µε τον αεροθάλαµο, µε κατεύθυνση προς 
την πρύµνη, να υπάρχει τρίγωνο τµήµα ελαστικού (από το υλικό κατασκευής του 
αεροθαλάµου).  
 
   5.2.2.5 Ο πυθµένας των λέµβων θα κατασκευαστεί από το ίδιο ύφασµα 
κατασκευής των αεροθαλάµων. Θα φέρει εσωτερικά πατώµατα (πανιόλα) από 
ειδικό πολύφυλλο κόντρα-πλακέ θαλάσσης (MARINE PLYWOOD) πάχους 15 mm 
καλυµµένο µε αντιολισθητική επίστρωση. Η σύνδεση των πατωµάτων (πανιόλα) 
µεταξύ τους θα γίνεται µε τµήµατα αλουµινίου ώστε να είναι άκαµπτα. Επίσης 
εξωτερικά και κατά µήκος στο κέντρο της λέµβου ο πυθµένας θα είναι ενισχυµένος 
µε µια λωρίδα του ιδίου υφάσµατος κατασκευής πλάτους 10-15 cm. 
 
   5.2.2.6 Το κάτω µέρος του πυθµένα των λέµβων θα περιέχει τρόπιδα (καρίνα) 
ξύλινη αρθρωτή, σε δύο (2) σκέλη. Στο κατώτατο της σηµείο και καθ’ όλο το µήκος 
της λέµβου θα είναι ενισχυµένη εσωτερικά και εξωτερικά. Τα σκέλη θα συνδέονται 
δεξιά και αριστερά µε δύο πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 3mm µε 
περαστούς ανοξείδωτους κοχλίες σε σωληνάκι οι οποίοι δεν θα έρχονται σε επαφή 
µε την ξύλινη καρίνα. 
 
   5.2.2.7 Να είναι επαρκούς αντοχής και ακαµψίας ώστε να ανακτάται µε 
πλήρες φορτίο (άτοµα / εξοπλισµός).  
 
   5.2.2.8 Να έχει δυνατότητα ανακρέµασης µε πλήρες φορτίο από γάντζο. 
 
   5.2.2.9 Να διαθέτει µηχανισµό ταχείας αποσυνδέσεως από το µέσο από το 
οποίο καθαιρείται ώστε: 
 
   5.2.2.9.1 Να µπορεί να εκτελείται υπό φορτίο απελευθέρωση της λέµβου σε 
όλες τις συνθήκες φορτίου. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς 
έναντι τυχαίας ή πρόωρης απελευθέρωσης και να µπορεί να εκτελείται χειροκίνητα 
από το πλήρωµα.  
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   5.2.2.9.2 Να είναι ιδιαίτερα ευκρινές / εµφανές από το πλήρωµα της λέµβου, 
πότε ο µηχανισµός είναι σωστά τοποθετηµένος και ασφαλισµένος προς χρήση. 
 
   5.2.3  Συµπληρωµατικά εξαρτήµατα: 
 
   5.2.3.1 Κάθε λέµβος πρέπει να συνοδεύεται και από τα παρακάτω 
παρελκόµενα: 
   
   5.2.3.2 Βάση υποδοχής εξωλέµβιας µηχανής από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους 35-40 mm σταθερά τοποθετηµένη πάνω στο σκάφος. 
 
   5.2.3.3 ∆ύο (2) βαλβίδες εκκένωσης κυτών από νερό ανεπίστροφες. 
 
   5.2.3.4 ∆ύο (2) πόρπες ανάρτησης στο πρωραίο τµήµα και δύο (2) στο 
πρυµναίο τµήµα σταθερά τοποθετηµένες στα ξύλινα µέρη της λέµβου, από τις 
οποίες να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυστεί όλο το σκάφος συνυπολογιζοµένου 
και του φορτίου του (καύσιµα / εξοπλισµός / εξωλέµβια µηχανή). 
 
   5.2.3.5 Σχοίνινες χειρολαβές από νάιλον διαµέτρου 10-12 mm. 
 
   5.2.3.6. ∆ύο (2) σχοίνινες χειρολαβές διαµέτρου 12 mm µε σχήµα γιρλάντας 
κατάλληλα τοποθετηµένες περιµετρικά του αεροθαλάµου. 
 
   5.2.3.7 ∆ύο (2) κρίκοι ρυµούλκησης µεταλλικοί µπροστά και δύο (2) πίσω. 
 
   5.2.3.8 ∆ύο (2) σχοινιά πρόσδεσης µήκους 6 m και διαµέτρου 10 mm. 
 
   5.2.3.9 Άγκυρα µικρή τύπου αλεξίπτωτου µεταλλική βάρους 2,5 - 3 κιλά . 
 
   5.2.3.10 Ένα (1) ζεύγος κουπιών µε χειρολαβή από αλουµίνιο τύπου καγιάκ, 
κατάλληλα στερεωµένα στο εσωτερικό τµήµα του αεροθαλάµου της λέµβου. 
 
   5.2.3.11 ∆ύο (2) ποδαντλίες πλήρωσης αέρα ή δύο (2) χειραντλίες. 
 
   5.2.3.12 Εργαλειοθήκη µε εργαλεία επισκευής και µανόµετρο. 
 
   5.2.3.13  Ένα σετ κολλήµατα για πρόχειρη επιδιόρθωση πνευστού τµήµατος 
λέµβου. 
 
   5.2.3.14 Κάλυµµα βραδύκαυστο άνω επιφάνειας λέµβου φαιού χρώµατος. 
 
   5.3  Συσκευασία 
 
   5.3.1 Η πιο κατάλληλη για το είδος, σε ένα (1) έως δύο (2) σάκους, ώστε 
κατά την διάρκεια µη χρησιµοποίησης να είναι καλά συσκευασµένη. Μαζί µε κάθε 
λέµβο θα παραδοθούν δύο (2) θήκες από αδιάβροχο ύφασµα για την τοποθέτηση 
µεταφορά και αποθήκευση των λέµβων και των παρελκοµένων τους. 

 
6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΕΜΒΩΝ 
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 6.1 Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες, για το σύνολο των λέµβων, από την υπογραφή της σύµβασης. Ως 
τόπος παράδοσης ορίζεται ο Ναύσταθµος Σαλαµίνας. 

 
6.2 Όλες οι πνευστοί λέµβοι θα υποβάλλονται σε πλήρη και λεπτοµερή 

έλεγχο παραλαβής. Οι έλεγχοι παραλαβής είναι: 
 
     6.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος : Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της 
λέµβου θα συγκροτηθεί επιτροπή από την υπηρεσία προορισµού της η οποία θα 
ελέγχει την άρτια και επιµεληµένη κατασκευή, τον εξοπλισµό και τα παρελκόµενα 
και γενικά την συµφωνία µε τους όρους αυτής της προδιαγραφής, όπως και τυχόν 
αποκλίσεις. 
 
     6.2.2 Η πληρότητα στα φέροντα ως άνω εξαρτήµατα, καθώς και η συµφωνία 
µε την προδιαγραφή και τα εγκεκριµένα από το νηογνώµονα σχέδια. 
 
7. ∆ΟΚΙΜΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΕΜΒΩΝ 
 
    7.1 Η παραλαβή των λέµβων θα γίνει από την επιτροπή Ποσοτικής και 
Ποιοτικής παραλαβής, συµπληρωµένης µε Αξιωµατικό του ΠΝ στο ΝΣ. 
 
    7.2 Θα εκτελεστούν, πριν την παράδοση της λέµβου, δοκιµές εν όρµω και εν 
πλω στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας σύµφωνα µε τους κανονισµούς αναγνωρισµένου 
από το ελληνικό κράτος Νηογνώµονα. Επιπρόσθετα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες 
δοκιµές: 
 
    7.2.1 Με πλήρες φορτίο µε το 50% των αεροθαλάµων ξεφούσκωτο. 
 
    7.2.2 Τελική δοκιµή αποδοχής (πρέπει να περιλαµβάνει δοκιµή αναπόδισης 
και δοκιµές προς επιβεβαίωση των απαιτήσεων 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.9.) των 
λέµβων σε κατάσταση θαλάσσης ως 2 µε δοκιµαστικό χειρισµό παραλαβής σε 
προβλήτα του ΝΣ. 
 7.3 Μετά το πέρας των δοκιµών ο προµηθευτής θα παραδώσει στον 
αγοραστή συµπληρωµένα πρωτόκολλα που προβλέπονται από τους κανονισµούς 
του Νηογνώµονα. 

 
8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
  8.1 Κάθε προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση κατακύρωσης όπως 
χορηγήσει τις πιο κάτω εγγυήσεις: 
 
     8.1.1 Οι λέµβοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών και 
των εξαρτηµάτων τους. Η εγγύηση που θα παρέχεται θα είναι τέσσερα (4) χρόνια. 
 
     8.1.2 Εγγύηση σε φθορά που οφείλεται σε ατέλεια υλικού για χρονικό 
διάστηµα που καθορίζεται από αυτόν [τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών]. 
 
     8.1.3 Εγγύηση µη αλλοιώσεως ή φθοράς από την παράδοση µέχρι 
αποσφράγιση της συσκευασίας για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από αυτόν 
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[τουλάχιστον πέντε (5) έτη] και υποστήριξη σε ανταλλακτικά [τουλάχιστον για δέκα 
(10) έτη]. 
 
     8.1.4 ∆ιαρκούσης της περιόδου της εγγυήσεως, ο προµηθευτής θα είναι 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε επισκευή/ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν 
λόγω υπαίτιας προβληµατικής λειτουργίας µέρους ή και εξαρτηµάτων των λέµβων. 
 
     8.1.5 Το Π.Ν. υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον προµηθευτή για 
οποιοδήποτε παρουσιαζόµενο πρόβληµα. 
 
     8.1.6 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει, µε δικά του έξοδα, εκπαίδευση 
(θα υποβάλλει πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει χρόνο, αριθµό εκπαιδευοµένων, 
θεωρητική ή πρακτική, απαιτούµενα µέσα του προσωπικού) προσωπικού ΝΣ/∆Τ 
και πλοίων, στη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση των ελαστικών λέµβων. 
 
9. ∆ΙΑΦΟΡΑ 
 
     9.1 Στην κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται ρητώς ο χρόνος 
παράδοσης των µονάδων µαζί µε το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών 
µετασκευής, αν υφίστανται. 
 
10. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
     10.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται και από ιδιαίτερη προσφορά (πίνακα) 
που θα περιλαµβάνει αναλυτικά κατά ποσότητα και τιµές τα ανταλλακτικά 
κωδικοποιηµένα, τα οποία κατά την κρίση του ανάδοχου είναι αναγκαία για τη 
συγκρότηση αρχικού αποθέµατος συντηρήσεως-επισκευών για τις πνευστές 
λέµβους, που θα καλύπτουν χρονικό ορίζοντα µίας τριετίας. Το ΠΝ διατηρεί το 
δικαίωµα να αποφασίσει για την προµήθεια των ανταλλακτικών είτε µαζί µε την 
προµήθεια του κύριου υλικού, είτε εντός ενός (1) έτους. 
 
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
     11.1 Η Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωµα πριν την κατακύρωση 
του διαγωνισµού να εξακριβώσει τις ικανότητες των αναδεικνυόµενων µειοδοτών, 
µε το να ελέγχει µε Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ή µε άλλους κατάλληλους 
εκπροσώπους, αφ’ ενός την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, αφ’ ετέρου τη 
δυνατότητα των διατιθεµένων µέσων και της εν γένει υποδοµής των, για 
υλοποίηση της προµήθειας ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά. 
 
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
     12.1  Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν, ανελαστικά, τα κάτωθι: 
 
     12.1.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόµενος θα 
αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής. Μη υποβολή 
της δηλώσεως αυτής οδηγεί στον αποκλεισµό του ανάδοχου από τον διαγωνισµό. 

     12.1.2 Συµπληρωµένο το “Φύλλο Συµµόρφωσης προς την Τεχνική 
Προδιαγραφή της Υπηρεσίας”, της Προσθήκης Ι, στο οποίο θα αναγράφονται 
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περιληπτικά τα τεχνικά στοιχεία των λέµβων συγκρινόµενα µε αυτά της 
προδιαγραφής. 

 

     12.1.3 Πρωτότυπο ή αντίγραφο, από εγκεκριµένο από το ΕΣΥ∆ φορέα ή από 
φορέα της Ε.Α, Πιστοποιητικό Συστήµατος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 εν ισχύ 
για εργασίες σύµφωνες µε τα αντικείµενα της παρούσης προδιαγραφής, καθώς και 
όλα τα πιστοποιητικά της παραγράφου 4. 

 

     12.1.4 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνεται ότι, 
εφόσον λήγει η ισχύς του κατεχόµενου πιστοποιητικού συστήµατος διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2008 εντός της διάρκειας της κατασκευής, ο προµηθευτής θα 
αναλάβει την υποχρέωση της έγκαιρης ανανέωσης αυτού. 

 

     12.1.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι η 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δύναται να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις 
τους, παρέχοντας κάθε διευκόλυνση προκειµένου να διαπιστωθεί το αντικείµενο 
λειτουργίας τους. 

 

     12.1.6 Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει χρονοδιάγραµµα εργασιών και να 
δηλώνει το χρόνο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

     12.1.7 Λεπτοµερής περιγραφή των λέµβων και των Ναυπηγικών 
χαρακτηριστικών, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών 
κατασκευής και όλων των αντικειµένων που θα αποτελέσουν µέρος της 
κατασκευής και του εξοπλισµού των λέµβων, που προτείνεται από το 
διαγωνιζόµενο. Στο σχέδιο γενικής διάταξης πρέπει να φαίνεται η διάταξη όλων 
των χώρων, εξαρτηµάτων κλπ. 

 

     12.1.8 Όλα τα πιστοποιητικά και τα φυλλάδια, εγχειρίδια και σχέδια θα είναι 
πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων επικυρωµένα σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
     13.1 Για τον υπολογισµό της συνολικής τιµής θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος των υπό προµήθεια λέµβων, του εξοπλισµού, 
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. 
 
14. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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 14.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην προδιαγραφή αυτή νοείται ότι 
θα γίνει µε τους ισχύοντες κανόνες της ναυπηγικής τέχνης και σύµφωνα µε τις 
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και των διεθνών προδιαγραφών στην 
κατηγορία των ελαστικών λέµβων µε συµβατική γάστρα. 

     14.2 Η κατασκευή της λέµβου θα είναι κατάλληλης αντοχής για να δεχθεί την 
εξωλέµβια µηχανή µε την µέγιστη ιπποδύναµη ανά κατηγορία λέµβου των 
πινάκων της παραγράφου 5.1. 

     14.3 Όπου αναφέρονται εµπορικές ονοµασίες (πχ υλικό υφάσµατος) ή τύποι, 
θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται αποδεδειγµένα σε 
ισοδύναµα υλικά ή εναλλακτικά προϊόντα 
 
15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
     15.1 Οι απαιτήσεις θεωρούνται µη βαθµολογούµενες και όποια τεχνική 
προσφορά δεν τις πληροί θα απορρίπτεται. 

 
16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
     16.1                                                                                                                                                                                                   
Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει βάσει µόνο της τιµής. 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο ανάδοχος ο οποίος έχει τη µικρότερη προσφερόµενη 
τιµή και πληροί τις απαιτήσεις της ΤΠ. 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 ΚΛΑ∆ΟΣ Γ’ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  ΤΜΗΜΑ-ΙΙ 

ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 1/18 Φ.831/4/255120/Σ.120 14 Φεβ 18 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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3.1  CPV:34522450-1 Φουσκωτά σκάφη  
 

 

4.1 Τα υπό προµήθεια σκάφη και λοιπά παρελκόµενα θα είναι 
καινούργια, εντός του έτους διενέργειας του διαγωνισµού, 
αµεταχείριστα ενώ ο εξοπλισµός θα είναι άριστης ποιότητας – και 
κατάλληλα ειδικά για την ναυτική χρήση. 
 

 

4.2  Η όλη κατασκευή των λέµβων θα είναι σύµφωνα µε τους 
κανόνες κατασκευής πνευστών σκαφών αντίστοιχου µεγέθους που 
έχουν εκδοθεί από Νηογνώµονα. 
  

 

4.3   Κατά την κατασκευή ο προµηθευτής, πέραν της 
συµµόρφωσης του προς τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής, οφείλει να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες ορθής 
τεχνικής και πρακτικής, υποκείµενος στον έλεγχο της Υπηρεσίας 
και συµµορφούµενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων της.  
 

 

4.4  Η υπηρεσία έχει δικαίωµα εκτέλεσης οποιουδήποτε ελέγχου ή 
δοκιµής των υλικών ή εξαρτηµάτων του σκάφους, στο ΝΣ ή σε 
αναγνωρισµένα κρατικά ή ιδιωτικά εργαστήρια της επιλογής της, 
παρουσία του προµηθευτού. Τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον 
προµηθευτή.  
 

 

4.5  Τυχόν εξαρτήµατα, µη µνηµονευόµενα στην παρούσα 
προδιαγραφή, αλλά γενικά και συνήθως απαιτούµενα για την 
κατασκευή, τον εξοπλισµό και την λειτουργία ενός άριστης 
ποιότητας σκάφους του υπό προµήθεια τύπου, θα παρέχονται από 
τον προµηθευτή µέχρι ποσού 10% της αξίας αγοράς.  
 

 

4.6  Η Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια διαρρυθµίσεων και 
τροποποιήσεων που δεν συνεπάγονται σοβαρή οικονοµική 
επιβάρυνση του προµηθευτή και µεταθέτουν τον χρόνο 
παράδοσης. 
 

 

4
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4.7  Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πρόσθετες εργασίες 
τροποποιήσεων που ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία και 
συνεπάγονται σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση ή µετάθεση του 
χρόνου παράδοσης. 
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4.7.1  Οι τροποποιήσεις θα συµβιβάζονται προς την γενική 
κατασκευή και θα ζητούνται προ λογικού χρόνου. 
 

 

4.7.2   Ο προµηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως στην Υπηρεσία 
µέσα σε δέκα (10) µέρες την κατά τους υπολογισµούς του 
µεταβολή στην συµβατική τιµή και τον χρόνο παράδοσης 
αναλυτικά. 
 

 

4.8  Τροποποιήσεις που θα προτείνονται από τον προµηθευτή θα 
ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία και θα εκτελούνται µόνο 
µετά την έγγραφη έγκριση τους από την Υπηρεσία. 
 

 

4.9   Οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστού, όπου θα ναυπηγηθούν 
οι λέµβοι, πρέπει να είναι κατάλληλες για την ναυπήγηση 
πνευστών λέµβων της κατηγορίας αυτής. Τούτο θα αποδεικνύεται 
µε την εν ισχύ βεβαίωση προερχόµενη από Νηογνώµονα 
(ρυθµιζόµενες συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας, εξαερισµού 
κ.λ.π.).  
 

 

4.10   Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτοµερή περιγραφή 
των λέµβων και των Ναυπηγικών χαρακτηριστικών τους, τα 
απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής 
και όλων των αντικειµένων που θα αποτελέσουν µέρος της 
κατασκευής και του εξοπλισµού των σκαφών, ειδικότερα η 
προσφορά θα συνοδεύεται από: 
 

 

4.10.1  Σχέδιο γενικής διάταξης, όπου να φαίνεται η διάταξη όλων 
των χώρων, εξαρτηµάτων κ.τ.λ. (µε λεπτοµέρειες). 
 

 

4.10.2   Περιγραφικά φυλλάδια. 
 

4.10.3  Ο προµηθευτής πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης που να είναι απολύτως συναφής µε το αντικείµενο. 
 

 
 

4.11   Ο προµηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του, τον τύπο 
του εξωλέµβιου κινητήρα (ιπποδύναµη και µήκος άξονα) µε τον 
οποίο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες αποδόσεις των λέµβων (οι 
οποίες θα δηλωθούν) µε το µέγιστο ωφέλιµο φορτίο. 
 

 

4.12  Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αναλάβει όλες τις απαιτούµενες εργασίες για την υλοποίηση της 
κατασκευής και προµήθειας των λέµβων. 
 

 

4.13  Τυχόν υποβολή από τον ανάδοχο οποιασδήποτε µορφής 
δήλωσης στην προσφορά του για εκ των υστέρων αίτηση 
κοστολόγησης / πληρωµής υλικών και εργασιών, οι οποίες δε θα 
αναφέρονται στη σύµβαση, θα έχει σαν αποτέλεσµα τον 
αποκλεισµό του από τον διαγωνισµό χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 
Εξωσυµβατικές εργασίες δεν γίνονται δεκτές από το Π.Ν. 
 

 

4.14  Η αποκατάσταση οποιασδήποτε ασυµφωνίας προς την 
προδιαγραφή, τους κανονισµούς ή τις απαιτήσεις του νηογνώµονα 
θα εκτελείται µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου. 
 

 

4.15  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει ή να 
επισκευάσει κάθε εξάρτηµα / µέρος µηχανήµατος ή και ολόκληρο 
µηχάνηµα, εάν υπάρξει κάποια βλάβη ή η φθορά του οφείλεται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο στον κατασκευαστή και όχι σε κακό 
χειρισµό για το χρονικό διάστηµα που ορίζει η εγγύηση. 
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4.16  Το ΠΝ υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο για 
οποιοδήποτε παρουσιαζόµενο πρόβληµα στη λειτουργία /  
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απόδοση των εξοπλισµών και των µηχανηµάτων, κατά την 
περίοδο της εγγύησης. 
 

4.17  Η κατασκευή και προµήθεια θα παρακολουθείται από 
επιτροπή του ΠΝ. Ο ανάδοχος θα υπόκειται στον έλεγχο της 
Υπηρεσίας και θα συµµορφώνεται προς τις οδηγίες των 
εκπροσώπων της. 
 

 

4.18  Στην παράδοση των λέµβων θα περιλαµβάνεται εγχειρίδιο 
χρήσης, προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, καθώς και 
κατάλογος ανταλλακτικών / αναλώσιµων υλικών των µηχανικών 
µερών τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
 

 

4.19  Οι προσφορές του διαγωνισµού θα συνοδεύονται από 
πίνακα πελατών στον οποίο θα αναφέρονται Κρατικές Υπηρεσίες ή 
άλλοι φορείς που κάνουν χρήση των προσφερόµενων λέµβων. 
 

 

4.20   Οι διαδικασίες παραλαβής και πληρωµής θα είναι σύµφωνα 
µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία. 
 

 

4.21  Κατά την κατασκευή των πνευστών λέµβων, οι 
προβλεπόµενοι έλεγχοι και δοκιµές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς του νηογνώµονα για τον αντίστοιχο 
τύπο λέµβου. Αντίγραφα υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστή 
των λέµβων, παραδίνονται ή αποστέλλονται στην Υπηρεσία. Τα 
πρωτότυπα παραδίνονται µε τα πιστοποιητικά των λέµβων κατά 
την διαδικασία παραλαβής. Όλοι οι απαιτούµενοι από τον 
Νηογνώµονα έλεγχοι και δοκιµές θα εκτελεστούν µε µέριµνα και 
έξοδα του ανάδοχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 
συνοδευτικά έντυπα εργοστασιακών δοκιµών (FAT) που έγιναν ως 
και να ειδοποιήσει έγκαιρα την επιτροπή του ΠΝ να παρευρίσκεται 
(κατά την κρίση της υπηρεσίας) στο ναυπηγείο κατά τις δοκιµές. 
 

 

4.22   Για τα αντικείµενα για τα οποία δεν προσδιορίζονται 
συγκεκριµένες απαιτήσεις στην παρούσα προδιαγραφή απαιτείται 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις σχεδίασης λέµβου της ευρωπαϊκής 
οδηγίας EN 94/25 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2003/44/ΕΚ για την κατηγορία σχεδιασµού “Γ”. Απαιτείται 
πιστοποιητικό CE κατηγορίας “Γ”. 
 

 

4.23 Ο προµηθευτής που θα αναλάβει τις εργασίες της παρούσης 
τεχνικής προδιαγραφής (κατασκευή και προµήθεια λέµβων, ή 
(διαζ.), θα πρέπει να έχουν Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
(Σ.∆.Π.), πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 από εγκεκριµένο από 
το Ε.ΣΥ.∆. (Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης) φορέα ή από φορέα 
της Ε.Α. (European cooperation of Accreditation), σε ισχύ καθ’ όλη 
την διάρκεια της κατασκευής που να είναι απολύτως σύµφωνο µε 
το αντικείµενο της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να προσκοµίσει αντίστοιχο έγκυρο και εν ισχύ 
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 κατασκευής. 
Επιπλέον, ο υποψήφιος προµηθευτής θα δεσµευτεί (µε Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/86) ότι, εφόσον λήγει η ισχύς του εντός της 
διάρκειας της κατασκευής, αναλαµβάνει την υποχρέωση έγκαιρης 
ανανέωσης η οποία αν δε γίνει θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
 

 

4.24  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί µε 
πιστοποιηµένους επιθεωρητές την επιθεώρηση επαλήθευσης του 
Σ∆Π (β’ µέρους) στον προµηθευτή, προκειµένου να ελέγχει την 
ορθή λειτουργία του συστήµατος. Ο προµηθευτής δύναται να 
κηρυχθεί έκπτωτος εφόσον οι παρατηρήσεις (µη συµµορφώσεις) 
δεν αποκαθίστανται εντός των χρονικών ορίων που θα τίθενται 
εγγράφως από τους επιθεωρητές. 
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4.25  Οι εγκαταστάσεις όπου θα ναυπηγηθούν οι λέµβοι, πρέπει να 
είναι κατάλληλες για τη ναυπήγηση λέµβων της κατηγορίας αυτής 
(απαιτείται πιστοποιητικό νηογνώµονα). Ο προµηθευτής θα 
διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 
9001:2008 και άδεια λειτουργίας που να είναι απολύτως συναφής 
µε την ναυπήγηση πνευστών λέµβων µε συµβατική γάστρα. Αυτά 
θα αποδεικνύονται µε εν ισχύ βεβαιώσεις προερχόµενες από 
κατάλληλο φορέα. 
 

 

Μήκος ολικό.                                                     4,20 m 

Πλάτος ολικό.  1,80 έως 2,00 m 

 

Μέγιστο βάρος άφορτης 
λέµβου.  

110 kg 
 

Μέγιστη χωρητικότητα 
ατόµων. 

Πέντε (5) άτοµα καθισµένα (όχι επί 
των αεροθαλάµων του άβακα ή της 
κουπαστής) και έναν (1) ξαπλωµένο 
σε φορείο 

 

∆ιάµετρος αεροθαλάµου σε 
εκατοστά (cm) 

48-50 
 

Αριθµός στεγανών 
διαµερισµάτων 
αεροθαλάµων κατ’ 
ελάχιστον. 

Να είναι τουλάχιστον 4  

 

Μέγιστο ωφέλιµο φορτίο. 650 kg  

Μέγιστη ιπποδύναµη 
µηχανής σε κοντό άξονα 

40 ΗΡ 
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Μέγιστη χωρητικότητα 
ατόµων. 

6 άτοµα 

 

 
5.2.1   Υλικό Κατασκευής 
 

 

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

 

5.2.1.3 Η αντοχή του υλικού πρέπει να είναι 1670 ή 1880 DTEX. 
 

 

5.2.1.4  Στο πρωραίο και πρυµναίο τµήµα των αεροθαλάµων θα 
τοποθετηθούν διπλές ενισχύσεις υφάσµατος πλάτους 20-30 
εκατοστά και µήκους 50 εκατοστά 
 

 

5.2.1.5  Σε όλες τις ραφές εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρχουν 
προστατευτικές ταινίες από το ίδιο υλικό που είναι 
κατασκευασµένος και ο αεροθάλαµος, πλάτους 5–6 cm. 

 

5.2.1.6  Στο πλευρικό εξωτερικό µέρος του αεροθαλάµου κατά το 
διάµηκες του σκάφους θα υφίστανται κατάλληλος 
προσκρουστήρας (κυµατοθραύστες) από PVC πλάτους 9 
εκατοστών τουλάχιστον τόσο για την εκτροπή των κυµάτων όσο 
και για την προστασία του σκάφους από εκδορές στις πλευρικές 
συγκρούσεις. 
 

 

5.2.1.7  Τα υλικά των λέµβων και τα λοιπά υλικά τους θα είναι από 
άκαυστο ή βραδύκαυστο υλικό. 
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5.2.2   Τρόπος κατασκευής  
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5.2.2.1   Ο περιµετρικός αεροθάλαµος θα είναι σχήµατος U 
(αεροθάλαµος χρώµατος µαύρου ή βαθέως φαιού) θα διατηρείται 
σε ικανό αριθµό στεγανών διαµερισµάτων (ως παράγραφος 
5.1.1(6), 5.1.2.(6), 5.1.3.(6)) ανεξάρτητων µεταξύ των. Ο 
αεροθάλαµος θα σχηµατίζει την πλώρη και τις πλευρές της λέµβου. 
Κάθε διαµέρισµα του αεροθαλάµου θα έχει ασφαλιστική βαλβίδα 
πλήρωσης. 
 

 

5.2.2.2   Στις δύο πλευρές των λέµβων πρέπει να υπάρχουν 
κατάλληλες υποδοχές των κουπιών (σκαρµοί), ειδικές χειρολαβές 
για την στήριξη των επιβατών και εξωτερικά θα υπάρχει 
στερεωµένο σχοινί από πλαστική ύλη (NYLON) για την 
συγκράτηση των ατόµων που θα βρίσκονται µέσα στην θάλασσα. 
Οι εν λόγω χειρολαβές (ρέλια) πρέπει να είναι στερεωµένα µε 
τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση αποκόλλησής τους να µην 
προκληθεί ζηµιά. 
 

 

5.2.2.3  Να φέρει κατάλληλα επιθέµατα πλώρα, πρύµα και όπου 
αλλού δύναται να προσδεθούν σχοινιά εσωτερικά ή εξωτερικά της 
λέµβου. 
 

 

5.2.2.4  Στο πίσω µέρος (πρύµνη) των δύο σκελών του σωλήνα θα 
υπάρχει κατάλληλο τοίχωµα σύνδεσης (καθρέπτης) από κόντρα-
πλακέ θαλάσσης πάχους 35-40mm σταθερά τοποθετηµένη πάνω 
στο σκάφος, διαµορφωµένο κατάλληλα για την ανάρτηση 
εξωλέµβιας µηχανής και για την εκτροπή των σταγονιδίων νερού. 
Στο σηµείο επαφής του καθρέπτη µε τον αεροθάλαµο µε 
κατεύθυνση της πρύµνα να υπάρχει τρίγωνο τµήµα ελαστικού (από 
το υλικό κατασκευής του αεροθαλάµου). 
 

 

5.2.2.5  Ο Πυθµένας των λέµβων θα κατασκευαστεί από το ίδιο 
ύφασµα κατασκευής των αεροθαλάµων. Θα φέρει εσωτερικά 
πατώµατα (πανιόλα) από ειδικό πολύφυλλο κόντρα-πλακέ 
θαλάσσης (MARINE PLYWOOD) πάχους 15 mm καλυµµένο µε 
αντιολισθητική επίστρωση. Η σύνδεση των πατωµάτων (πανιόλα) 
µεταξύ τους θα γίνεται µε τµήµατα αλουµινίου ώστε να είναι 
άκαµπτα. Επίσης εξωτερικά και κατά µήκος στο κέντρο της λέµβου 
ο πυθµένας θα είναι ενισχυµένος µε µια λωρίδα του ιδίου 
υφάσµατος κατασκευής πλάτους 10-15 εκατοστά. 
 

 

5.2.2.6 Το κάτω µέρος του πυθµένα των λέµβων θα περιέχει 
τρόπιδα (καρίνα) ξύλινη αρθρωτή, σε δύο (2) σκέλη. Στο κατώτατο 
της σηµείο και καθ’ όλο το µήκος της λέµβου θα είναι ενισχυµένη 
εσωτερικά και εξωτερικά. Τα σκέλη θα συνδέονται δεξιά και 
αριστερά µε δύο πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 3mm µε 
περαστούς ανοξείδωτους κοχλίες σε σωληνάκι οι οποίοι δεν θα 
έρχονται σε επαφή µε την ξύλινη καρίνα. 
 

 

5.2.2.7  Να είναι επαρκούς αντοχής και ακαµψίας ώστε να 
ανακτάται µε πλήρες φορτίο (άτοµα/εξοπλισµός).  
 

 

5.2.2.8   Να έχει δυνατότητα ανακρέµασης απο γάντζο. 
 

 

 

5.2.2.9 Να διαθέτει µηχανισµό ταχείας αποσυνδέσεως από το µέσο 
από το οποίο καθαιρείται ώστε:. 
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5.2.2.9.1   Να µπορεί να εκτελείται υπό φορτίο απελευθέρωση της 
λέµβου σε όλες τις συνθήκες φορτίου. Αυτή η δυνατότητα πρέπει 
να προστατεύεται επαρκώς έναντι τυχαίας ή πρόωρης 
απελευθέρωσης και να µπορεί να εκτελείται χειροκίνητα από το 
πλήρωµα.  
 
 

 

 
 
 
5.2.2.9.2   Να είναι ιδιαίτερα ευκρινές / εµφανές από το πλήρωµα 
της λέµβου, πότε ο µηχανισµός είναι σωστά τοποθετηµένος και 
ασφαλισµένος προς χρήση 
 

 

5.2.3   Συµπληρωµατικά εξαρτήµατα  

5.2.3.1   Κάθε λέµβος πρέπει να συνοδεύεται και από τα 
παρακάτω παρελκόµενα: 
 

 

5.2.3.2    Βάση υποδοχής εξωλέµβιας µηχανής από κόντρα-πλακέ 
θαλάσσης πάχους 35-40 mm σταθερά τοποθετηµένη πάνω στο 
σκάφος. 
 

 

5.2.3.3  ∆ύο (2) βαλβίδες εκκένωσης κυτών από νερό 
ανεπίστροφες. 

 

5.2.3.4  ∆ύο (2) πόρπες ανάρτησης στο πρωραίο τµήµα και δύο 
(2) στο πρυµναίο  τµήµα σταθερά τοποθετηµένες στα ξύλινα µέρη 
της λέµβου, από τις οποίες να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυστεί 
όλο το σκάφος συνυπολογιζοµένου και του φορτίου του (καύσιµα- 
εξοπλισµός – εξωλέµβια µηχανή). 
 

 

5.2.3.5    Σχοίνινες χειρολαβές από νάιλον διαµέτρου 10-12 mm.  

5.2.3.6  ∆ύο (2) σχοίνινες χειρολαβές διαµέτρου 12 mm  µε σχήµα 
γιρλάντας κατάλληλα  τοποθετηµένες περιµετρικά του 
αεροθαλάµου. 

 

5.2.3.7    ∆ύο (2)  κρίκοι ρυµούλκησης µεταλλικοί µπροστά και δύο 
(2) πίσω. 

 

5.2.3.8    ∆ύο (2) σχοινιά πρόσδεσης µήκους 6 m και διαµέτρου 10 
mm. 

 

5.2.3.9    Άγκυρα µικρή τύπου αλεξίπτωτου µεταλλική  βάρους 2,5 
– 3 κιλά. 

 

5.2.3.10 Ένα (1) ζεύγος κουπιών µε χειρολαβή από αλουµίνιο 
τύπου καγιάκ, κατάλληλα στερεωµένα στο εσωτερικό τµήµα του 
αεροθαλάµου της λέµβου. 
 

 

5.2.3.11   ∆ύο (2) ποδαντλίες πλήρωσης αέρα ή δύο (2) 
χειραντλίες.   
 

 

5.2.3.12   Εργαλειοθήκη µε εργαλεία επισκευής και µανόµετρο. 
 

5.2.3.13   Ένα σετ κολλήµατα για πρόχειρη επιδιόρθωση πνευστού 
τµήµατος λέµβου. 
 

 

 

5.2.3.14   Κάλυµµα άνω επιφάνειας λέµβου φαιού χρώµατος.                            
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 5.3.1  Η πιο κατάλληλη για το είδος, σε ένα (1) έως δύο (2) σάκους, 

ώστε κατά την διάρκεια µη χρησιµοποίησης να είναι καλά 
συσκευασµένη. Μαζί µε κάθε λέµβο θα παραδοθούν δύο θήκες 
από αδιάβροχο ύφασµα για την τοποθέτηση µεταφορά και 
αποθήκευση των λέµβων και των παρελκοµένων τους. 
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6.1    Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν 
ογδόντα (180) ηµέρες, για το σύνολο των λέµβων, από την 
υπογραφή της σύµβασης. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο 
Ναύσταθµος Σαλαµίνας. 
 

 

6.2   Όλες οι πνευστοί λέµβοι θα υποβάλλονται σε πλήρη και 
λεπτοµερή έλεγχο παραλαβής. Οι έλεγχοι παραλαβής είναι: 
 

 

6.2.1  Μακροσκοπικός έλεγχος: Για την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή της λέµβου θα συγκροτηθεί επιτροπή από την υπηρεσία 
προορισµού της η οποία θα ελέγχει την άρτια και επιµεληµένη 
κατασκευή, τον εξοπλισµό και τα παρελκόµενα και γενικά την 
συµφωνία µε τους όρους αυτής της προδιαγραφής, όπως και 
τυχόν αποκλίσεις που έγιναν αποδεκτές από την υπηρεσία. 
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6.2.2   Η πληρότητα στα φέροντα ως άνω εξαρτήµατα, καθώς και η 
συµφωνία µε την προδιαγραφή και τα εγκεκριµένα από το 
νηογνώµονα σχέδια. 
 

 

7.1   Η παραλαβή των λέµβων θα γίνει από την επιτροπή 
Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής, συµπληρούµενης µε 
Αξιωµατικό του Π.Ν. στο Ν.Σ. 
 

 

7.2   Θα εκτελεστούν, πριν την παράδοση της λέµβου, δοκιµές 
εν όρµω και εν πλω στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας σύµφωνα µε 

τους  
κανονισµούς αναγνωρισµένου από το ελληνικό κράτος 
Νηογνώµονα. Επιπρόσθετα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δοκιµές: 
 

 

7.2.1   Με πλήρες φορτίο µε το 50% των αεροθαλάµων 
ξεφούσκωτο 

 
 

7.2.2 Τελική δοκιµή αποδοχής των λέµβων σε κατάσταση 
θαλάσσης ως 2 µε δοκιµαστική παραβολή σε προβλήτας του Ν.Σ. 
 

 

7
. 
∆
Ο
Κ
ΙΜ

Ε
Σ
 –
 Π
Α
Ρ
Α
Λ
Α
Β
Η
 Λ
Ε
Μ
Β
Ο
Υ
 

7.3   Μετά το πέρας των δοκιµών ο προµηθευτής θα παραδώσει 
στον αγοραστή συµπληρωµένα πρωτόκολλα που προβλέπονται 
από τους κανονισµούς του Νηογνώµονα. 
 

 

8.1   Κάθε προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση κατακύρωσης 
όπως χορηγήσει τις πιο κάτω εγγυήσεις: 
 

 
 

8.1.1  Οι λέµβοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
αυτών και των εξαρτηµάτων τους. Η εγγύηση που θα παρέχεται θα 
είναι τέσσερα (4) χρόνια. 
 

 

8.1.2   Εγγύηση σε φθορά που οφείλεται σε ατέλεια υλικού για 
χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από αυτόν (τουλάχιστον (4) 
έτη). 

 

8.1.3   Εγγύηση µη αλλοιώσεως ή φθοράς από την παράδοση 
µέχρι αποσφράγιση της συσκευασίας για χρονικό διάστηµα που 
καθορίζεται από αυτόν (τουλάχιστον πέντε (5) έτη) και υποστήριξη 
σε ανταλλακτικά (τουλάχιστον για δέκα (10) έτη). 
 

 

8.1.4   ∆ιαρκούσης της περιόδου της εγγυήσεως, ο προµηθευτής 
θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε επισκευή/ανταλλακτικά που 
τυχόν θα απαιτηθούν λόγω υπαίτιας προβληµατικής λειτουργίας 
µέρους ή και εξαρτηµάτων των λέµβων. 
 

 

8.1.5 Το ΠΝ υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον 
προµηθευτή για οποιοδήποτε παρουσιαζόµενο πρόβληµα. 
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8.1.6  Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει, µε δικά του έξοδα, 
εκπαίδευση (θα υποβάλλει πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει 
χρόνο, αριθµό εκπαιδευοµένων, θεωρητική ή πρακτική, 
απαιτούµενα µέσα του προσωπικού) του προσωπικού ΝΣ/∆Τ και 
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του προσωπικού των πλοίων, στη λειτουργία, επισκευή και 
συντήρηση των ελαστικών λέµβων. 
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9.1   Στην κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται ρητώς ο χρόνος 
παράδοσης των µονάδων µαζί µε το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα 
εργασιών µετασκευής. 
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10.1  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται και από ιδιαίτερη προσφορά 
(πίνακα) που θα περιλαµβάνει αναλυτικά κατά ποσότητα και τιµές 
τα ανταλλακτικά κωδικοποιηµένα, τα οποία κατά την κρίση του 
ανάδοχου είναι αναγκαία για τη συγκρότηση αρχικού αποθέµατος 
συντηρήσεως-επισκευών για τις πνευστές λέµβους, που θα 
καλύπτουν χρονικό ορίζοντα µίας τριετίας. Το ΠΝ διατηρεί το 
δικαίωµα να αποφασίσει για την προµήθεια των ανταλλακτικών είτε 
µαζί µε την προµήθεια του κύριου υλικού, είτε εντός ενός (1) έτους. 
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11.1   Η Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωµα πριν την 
κατακύρωση του διαγωνισµού να εξακριβώσει τις ικανότητες των 
αναδεικνυόµενων µειοδοτών, µε το να ελέγχει µε Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων ή µε άλλους κατάλληλους εκπροσώπους, αφ’ 
ενός την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, αφ’ ετέρου τη 
δυνατότητα των διατιθεµένων µέσων και της εν γένει υποδοµής 
των, για υλοποίηση της προµήθειας ποσοτικά, ποιοτικά και 
χρονικά. 
 

 
 

12.1  Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν, ανελαστικά, τα κάτωθι: 
 

12.1.2  Συµπληρωµένο το “Φύλλο Συµµόρφωσης προς την Τεχνική 
Προδιαγραφή της Υπηρεσίας”, της Προσθήκης Ι, στο οποίο θα 
αναγράφονται περιληπτικά τα τεχνικά στοιχεία των λέµβων 
συγκρινόµενα µε αυτά της προδιαγραφής. 
 

 

12.1.3  Πρωτότυπο ή αντίγραφο, από εγκεκριµένο από το Ε.ΣΥ.∆ 
φορέα ή από φορέα της Ε.Α (European cooperation of 
Accreditation), Πιστοποιητικό Συστήµατος Ποιότητας κατά ISO 
9001:2008 εν ισχύ για εργασίες σύµφωνες µε τα αντικείµενα της 
παρούσης προδιαγραφής, καθώς και όλα τα πιστοποιητικά της 
παραγράφου 4. 
 

 

12.1.4   Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι, εφόσον λήγει η ισχύς του κατεχόµενου 
πιστοποιητικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2008 εντός της διάρκειας της κατασκευής, ο προµηθευτής θα 
αναλάβει την υποχρέωση της έγκαιρης ανανέωσης αυτού. 
 

 
 

12.1.5   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα 
δηλώνουν ότι η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δύναται να 
επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις τους, παρέχοντας κάθε διευκόλυνση 
προκειµένου να διαπιστωθεί το αντικείµενο λειτουργίας τους. 
 

 
 
 

12.1.6  Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει χρονοδιάγραµµα 
εργασιών και να δηλώνει το χρόνο που θα απαιτηθεί για την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
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12.1.7  Λεπτοµερής περιγραφή των λέµβων και των Ναυπηγικών 
χαρακτηριστικών, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των 
υλικών κατασκευής και όλων των αντικειµένων που θα 
αποτελέσουν µέρος της κατασκευής και του εξοπλισµού των 
λέµβων, που προτείνεται από το διαγωνιζόµενο. Στο σχέδιο 
γενικής διάταξης πρέπει να φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, 
εξαρτηµάτων κ.λ.π.. 
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12.1.8  Όλα τα πιστοποιητικά και τα φυλλάδια, εγχειρίδια και 
σχέδια θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων 
επικυρωµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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13.1  Για τον υπολογισµό της συνολικής τιµής θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος των υπό προµήθεια λέµβων, του 
εξοπλισµού, 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. 
 

 

14.1  Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην προδιαγραφή 
αυτή νοείται ότι θα γίνει µε τους ισχύοντες κανόνες της ναυπηγικής 
τέχνης και σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και 
των διεθνών προδιαγραφών στην κατηγορία των ελαστικών 
λέµβων µε συµβατική γάστρα. 
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14.2  Η κατασκευή της λέµβου θα είναι κατάλληλης αντοχής για να 
δεχθεί την εξωλέµβια µηχανή µε την µέγιστη ιπποδύναµη ανά 
κατηγορία λέµβου των πινάκων της παραγράφου 5.1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 ΣΕΛΙ∆Α 

1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3 

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 4 

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  4 

4.1 Γενικά 4 

4.2 ∆ιαστάσεις – Βάρος – Χρώµα 4 

4.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 4 

4.4 Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας 5 

4.5 ∆ιατάξεις Ασφαλείας 6 

4.6 Παρελκόµενα / Εξοπλισµός 6 

4.7 Επισήµανση - Στοιχεία Αναγνώρισης Κινητήρα 6 

5  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 7 

5.1 Συσκευασία 7 

5.2 Επισήµανση Συσκευασίας Μεταφοράς 7 

6  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 7 

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά 7 

6.2 Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές 8 

7  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 8 

7.1 Εγκατάσταση 8 

7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης 8 

8  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10 

8.1 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 10 

9  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10 

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10 

11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

10 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ 
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

11 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙI – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ / ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

12 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙII – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΝ 13 

  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ  
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1  ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.1   Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις απαιτήσεις 
προµήθειας τετράχρονων εξωλέµβιων κινητήρων, µικρού άξονα (S), ονοµαστικών τιµών 
ισχύος 25 ως και 40 ίππων.  

2  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α 

2.1   Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες 
συµβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.2   Οδηγία 2013/53/ΕΕ β του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

20ης Νοεµβρίου 2013  για τα σκάφη αναψυχής και τα ατοµικά σκάφη και την 
κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.3   ΕΝ ISO 9001, «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις». 

2.4  EN ISO 8665, «Small craft – Marine propulsion reciprocating internal 
combustion engines – Power measurements and declarations (ISO 8665)». 

2.5   EN ISO 11547, «Small craft – Start-in-gear protection (ISO 11547)». 

2.6   ICOMIA 38, «Small craft – Measurement of human exposure to hand-
transmitted vibration from tiller handle operated outboard motors». 

2.7   ΣΠΤΠ-Α-001, «Κινητήρες εξωλέµβιοι τετράχρονοι», Συνιστώµενη Πρότυπη 
Τεχνική Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων.  

 

 

 

 

 

 

α
    Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της 

παρούσας ΠΕ∆. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρµόζεται 
η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση 
αντίφασης της παρούσας ΠΕ∆ µε µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η ΠΕ∆, υπό την 
προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

 

β
    Σύµφωνα µε το άρθρο 55 της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, τα κράτη µέλη δεν 

εµποδίζουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία των προϊόντων που 
καλύπτονται από την οδηγία 94/25/ΕΚ, τα οποία συµµορφώνονται µε την εν λόγω οδηγία 
και τα οποία διατέθηκαν στην αγορά ή τέθηκαν σε λειτουργία πριν από τις 18 Ιανουαρίου 
2017. Η Οδηγία 94/25/ΕΚ καταργείται µε ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου 2016 σύµφωνα µε το 
άρθρο 56 της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.  
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3   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

3.1   Οι κινητήρες ταξινοµούνται, ως προς την ονοµαστική ισχύ, το µήκος άξονα 
και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, στον Πίνακα της Προσθήκης Ι. Οι εξωλέµβιοι κινητήρες 
έχουν επίσης κωδικό CPV 42111100-1, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 
2195/2002. 

4   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

4.1   Γενικά  

4.1.1   Οι κινητήρες είναι καινούργιοι, κατασκευασµένοι εντός του τελευταίου έτους 
από την ηµεροµηνία παράδοσης στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). Οι 
προσφερόµενοι τύποι και τα έτη που αυτοί κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά δηλώνονται 
στην Τεχνική Προσφορά. ∆εν γίνονται δεκτοί τύποι των οποίων η κατασκευή έχει 
σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση˙ σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την Τεχνική 
Προσφορά.  

4.1.2   Οι κινητήρες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει ή την Οδηγία 94/25/ΕΚ , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οδηγία 
2013/53/ΕΕ. 

4.2   ∆ιαστάσεις – Βάρος – Χρώµα 

4.2.1   Μήκος άξονα: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι. 

4.2.2   Βάρος κινητήρων: Το µέγιστο επιτρεπτό βάρος των κινητήρων σε kg, που 
αντιστοιχεί στην ελαφρότερη έκδοση του προσφερόµενου τύπου και δεν περιλαµβάνει 
έλικα, λιπαντικό και πρόσθετο εξοπλισµό, αναφέρεται στον Πίνακα Ταξινόµησης της 
Προσθήκης Ι. Οι ακριβείς τιµές βάρους των προσφερόµενων τύπων µε τον προσφερόµενο 
εξοπλισµό και τον έλικα, χωρίς λιπαντικό, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Επίσης 
δηλώνονται τα βάρη των αντίστοιχων ελαφρότερων εκδόσεων, χωρίς έλικα, λιπαντικό και 
πρόσθετο εξοπλισµό.  

4.2.3   Εξωτερικό χρώµα κινητήρων: Σκούρο χαµηλής ορατότητας, που δηλώνεται 
στην Τεχνική Προσφορά. 

4.3   Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

4.3.1   Γενικά χαρακτηριστικά κινητήρων 

4.3.1.1  Τετράχρονοι. 

4.3.1.2  Κύλινδροι: Ο αριθµός των κυλίνδρων και η διάταξη τους, για κάθε τύπο 
προσφερόµενου κινητήρα, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. 

4.3.1.3  Καύσιµο: Αµόλυβδη βενζίνη, ελάχιστου εργαστηριακού αριθµού οκτανίου 
(Research Octane Number, RON) 95. 

4.3.1.4  Ονοµαστική ισχύς: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι σε 
ίππους (hp ή PS ή ch), υπολογιζόµενη στον άξονα του έλικα κατά ΕΝ ISO 8665 ή 
ισοδύναµο ισχύον πρότυπο. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνεται η ισχύς και σε kW, για 
κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα. 

4.3.1.5  Στροφές ονοµαστικής ισχύος: ∆ηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά (σε rpm), 
σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 8665 ή ισοδύναµο ισχύον πρότυπο, για κάθε τύπο 
προσφερόµενου κινητήρα. 
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4.3.1.6  Εύρος µέγιστων στροφών: Στην περιοχή 4000 rpm – 6500 rpm. Το ακριβές 
εύρος µέγιστων στροφών δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε rpm), για κάθε τύπο 
προσφερόµενου κινητήρα. 

4.3.1.7  Κυβισµός: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι. Η ακριβής 
τιµή δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε cm3), για κάθε τύπο προσφερόµενου 
κινητήρα. 

4.3.1.8  Εκκίνηση: Σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι. 

4.3.1.9  Σύστηµα τροφοδοσίας: Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο 
προσφερόµενου κινητήρα. 

4.3.1.10  Ανάφλεξη: Ηλεκτρονική. Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε 
τύπο προσφερόµενου κινητήρα. 

4.3.1.11  Υδρόψυκτοι. 

4.3.2   Κάθε κινητήρας διαθέτει σύστηµα ανύψωσης και ρύθµισης κλίσης, σύµφωνα 
µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι. ∆ιαθέτει επίσης δυνατότητα ασφαλούς 
πλεύσης στα ρηχά νερά. Το σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου του χειρισµού του, καθώς 
και τα εύρη γωνιών ρύθµισης κλίσης και ανύψωσης, στην περίπτωση υποβοηθούµενου 
συστήµατος (power trim / tilt), ή οι γωνίες των θέσεων κλίσης, στην περίπτωση 
χειροκίνητου συστήµατος, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα, περιγράφονται / 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά.  

4.3.3   Σύστηµα αλλαγής κατεύθυνσης / χειρισµού: Σύµφωνα µε τον Πίνακα 
Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι. ∆ιαθέτει έλεγχο ταχύτητας και µοχλό κατεύθυνσης τριών 
θέσεων (πρόσω – νεκρό – όπισθεν). 

4.3.4   Έλικες κινητήρων: Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πίνακα της Προσθήκης ΙΙ, 
ως προς το κράµα και το σκάφος τοποθέτησης του κινητήρα. Αριθµοί πτερυγίων και 
διαστάσεις ελίκων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε συνδυασµό 
προσφερόµενου κινητήρα / σκάφους τοποθέτησης.  

4.3.5   Καυσαέρια / εξαγωγή καυσαερίων / θόρυβος: Κάθε κινητήρας ικανοποιεί την 
Οδηγία 2013/53/ΕΕ, σχετικά µε τις εκποµπές καυσαερίων και θορύβου. Η εξαγωγή των 
καυσαερίων γίνεται µέσα από τον έλικα στο νερό ή µε άλλο σύστηµα ισοδύναµης µείωσης 
θορύβου. Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφονται / δηλώνονται, για κάθε τύπο 
προσφερόµενου κινητήρα, το σύστηµα µείωσης καθώς και οι εκποµπές θορύβου, 
µετρούµενες σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.   

4.3.6   Εναλλάκτης ρεύµατος: ∆ιατίθεται για όλους τους κινητήρες και είναι 
κατάλληλος για τα απαιτούµενα ή/και επιπρόσθετα προσφερόµενα συστήµατα του 
κινητήρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. ένταση ρεύµατος, ισχύς κ.α.) δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.  

4.4   Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας 

4.4.1   ∆ιάβρωση: Κάθε κινητήρας διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. χρήση 
ανθεκτικών στην διάβρωση κραµάτων, ανόδια, ειδική εξωτερική βαφή, ειδική επίστρωση 
ψευδαργύρου), η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά. 

4.4.2   ∆ονήσεις: Τα συστήµατα ελαχιστοποίησης δονήσεων του κινητήρα, 
συµπεριλαµβανοµένων του έλικα, του συστήµατος προσαρµογής στο σκάφος και της 
λαγουδέρας, εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι, 
περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα. Η 
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περιγραφή τεκµηριώνεται µε µετρήσεις, εφόσον υπάρχουν, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα 
(π.χ. ICOMIA 38). 

4.5   ∆ιατάξεις Ασφαλείας 

4.5.1    Κάθε κινητήρας διαθέτει: 

4.5.1.1  διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, που προσδένεται στο χειριστή µε 
κορδόνι, 

4.5.1.2  προστατευτικό σύστηµα έναντι αιφνίδιας εκκίνησης, εφόσον ο κινητήρας 
αναπτύσσει στατική ώση µεγαλύτερη ή ίση των 500 Ν, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της 
Οδηγίας 2013/53/ΕΕ και το πρότυπο ΕΝ ISO 11547, 

4.5.1.3  προστατευτικό έλικα έναντι κρούσεων, και 

4.5.1.4  συστήµατα προειδοποίησης / προστασίας (π.χ. σήµα χαµηλής πίεσης 
λιπαντικού / βλάβης συστήµατος λίπανσης, σήµα υπερθέρµανσης / βλάβης συστήµατος 
ψύξης, σήµα βλάβης συστήµατος φόρτισης, περιοριστή / ρυθµιστή στροφών), που 
περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα.  

4.6   Παρελκόµενα / Εξοπλισµός  

4.6.1   Κάθε κινητήρας παραδίδεται µε τα ακόλουθα παρελκόµενα / εξοπλισµό: 

4.6.1.1  πλήρη σειρά ειδικών εργαλείων για χρήση και προληπτική συντήρηση, 
κατάλογος των οποίων περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο 
προσφερόµενου κινητήρα, 

4.6.1.2  ανταλλακτικά / αναλώσιµα, αναγκαία για προληπτική συντήρηση µέχρι τις 
εκατό (100) πρώτες ώρες λειτουργίας, κατάλογος των οποίων περιλαµβάνεται στην 
Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα,  

4.6.1.3  όργανα / οπτικές ή/και ηχητικές ενδείξεις / εξαρτήµατα για τα συστήµατα της 
παραγράφου 4.5.1.4, 

4.6.1.4  αποµακρυσµένο χειριστήριο, εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε τον Πίνακα 
Ταξινόµησης της Προσθήκης Ι, καθώς και τα αναφερόµενα στον Πίνακα Εξοπλισµού / 
Οργάνων της Προσθήκης ΙΙΙ, επιπλέον των αναφεροµένων στις παραγράφους 4.3.2, 4.3.3 
και 4.6.1.3, 

4.6.1.5  εφεδρικό έλικα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.4, και  

4.6.1.6  συσσωρευτή, εφόσον είναι απαραίτητος για την λειτουργία των συστηµάτων 
του κινητήρα και του απαιτούµενου ή/και επιπρόσθετα προσφερόµενου εξοπλισµού˙ τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Ο 
συσσωρευτής είναι ναυτικού τύπου GEL. 

4.7   Επισήµανση - Στοιχεία Αναγνώρισης Κινητήρα  

4.7.1  Σε κάθε κινητήρα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα Ι, παράγραφο Β.1, της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ:  

4.7.1.1  εµπορικό σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή κινητήρα, 

4.7.1.2  τύπος κινητήρα, 

4.7.1.3  µοναδικός αριθµός αναγνώρισης κινητήρα, και 

4.7.1.4  σήµανση πιστότητας «CE». 
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5  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

5.1   Συσκευασία 

5.1.1  Κάθε κινητήρας παραδίδεται συσκευασµένος σε κιβώτιο κατάλληλο για 
µεταφορά και αποθήκευση, από ανθεκτικό υλικό, µε διάταξη ασφάλισης του κινητήρα µέσα 
σ' αυτό. 

5.2   Επισήµανση Συσκευασίας Μεταφοράς 

5.2.1   Στο κιβώτιο αναγράφονται: 

5.2.1.1   εµπορικό σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή κινητήρα, 

5.2.1.2   τύπος κινητήρα, 

5.2.1.3   ονοµαστική ισχύς σε ίππους (hp ή PS ή ch) ή/και kW, 

5.2.1.4   αριθµός ταξινόµησης, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ταξινόµησης της Προσθήκης 
Ι, 

5.2.1.5   Υπηρεσία Ε∆, σύµφωνα µε το πίνακα της Προσθήκης ΙΙ, 

5.2.1.6   κωδικός και ηµεροµηνία έκδοσης ΠΕ∆, 

5.2.1.7   αριθµός και ηµεροµηνία κατακύρωσης, 

5.2.1.8   ειδικές ενδείξεις για ασφαλή χειρισµό του υλικού κατά τη µεταφορά του, και 

5.2.1.9   βάρος µικτό και καθαρό. 

6  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

6.1  Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά 

6.1.1   Κάθε κινητήρας παραδίδεται µε τα ακόλουθα έγγραφα:  

6.1.1.1  Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2013/53/ΕΕ, το οποίο περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης / λειτουργίας, 
καθώς και οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, που απαιτούνται για την εξασφάλιση 
της ορθής λειτουργίας του κινητήρα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις εκποµπές καυσαερίων και θορύβου,  

6.1.1.2  εγχειρίδιο γενικής επισκευής στο συνεργείο στην Ελληνική ή/και Αγγλική 
γλώσσα, και 

6.1.1.3  κατάλογο όλων των επί µέρους υλικών (part Iist) µε τις εµπορικές ονοµασίες 
τους, τους κωδικούς αριθµούς (part numbers) του κατασκευαστή και των 
υποκατασκευαστών και,  εφόσον υπάρχει, κωδικοποίηση ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Stock Number). 

6.1.2   Τα εγχειρίδια και ο κατάλογος των παραγράφων 6.1.1.1, 6.1.1.2 και 6.1.1.3 
παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση (π.χ. αρχεία pdf εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο). Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ), µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων της 
παραγράφου 6.2, αποστέλλει τα εγχειρίδια και τους καταλόγους, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική έκδοση, στις ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες Ε∆.  

6.1.3   Ο προµηθευτής προσκοµίζει επίσης, κατά την παράδοση, αντίγραφα 
ανανεωµένων Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας κατά 
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ISO 9001 των εργοστασίων κατασκευής, εάν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9, που 
περιλαµβάνονται στην Τεχνική Προσφορά, λήγουν πριν την παράδοση των κινητήρων.   

6.2  Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές  

6.2.1   Μακροσκοπικός έλεγχος:  

6.2.1.1  Η ΕΠ ελέγχει, για κάθε υπό παράδοση κινητήρα, τα ακόλουθα: 

6.2.1.1.1  αρτιότητα συσκευασίας και ορθότητα επισηµάνσεων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5.2, 

6.2.1.1.2  αρτιότητα, επιµέλεια και στερεότητα της όλης κατασκευής, βαφή και 
πληρότητα των στοιχείων αναγνώρισης κινητήρα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.7, 

6.2.1.1.3  αρτιότητα παρελκοµένων / εξοπλισµού της παραγράφου 4.6, και  

6.2.1.1.4  αρτιότητα εγχειριδίων και καταλόγου της παραγράφου 6.1.  

6.2.2   Αν κατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.1 και 
6.2.1.1.2 δεν ικανοποιούνται  τα προβλεπόµενα από τη ΠΕ∆ και την Τεχνική Προσφορά 
του προµηθευτή, η ΕΠ µπορεί να απορρίψει τον κινητήρα χωρίς περαιτέρω ελέγχους.  

6.2.3   Αν κατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.3 και 
6.2.1.1.4 δεν ικανοποιούνται  τα προβλεπόµενα από τη ΠΕ∆, η ΕΠ δεν επιτρέπει την 
εκτέλεση των λειτουργικών δοκιµών, µέχρι την εκπλήρωση των προβλεπόµενων από την ΠΕ∆.   

6.2.4   Λειτουργικές δοκιµές:  

6.2.4.1  Οι δοκιµές κάθε κινητήρα γίνονται από τεχνικό των Ε∆, σε συνεργασία µε 
εκπρόσωπο του προµηθευτή, υπό την εποπτεία της ΕΠ, στην περιοχή εγκατάστασης του 
κινητήρα στο σκάφος προορισµού του. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών ακολουθούνται οι 
οδηγίες του κατασκευαστή για το στρώσιµο του κινητήρα, ώστε να µην προκληθεί ζηµιά, 
που µπορεί να µειώσει τη διάρκεια ζωής του. Τα έξοδα των δοκιµών (αναλώσιµα υλικά) 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 

6.2.4.2  Εάν κινητήρας βρεθεί ελαττωµατικός, κατά τις λειτουργικές δοκιµές, 
απορρίπτεται. 

6.2.4.3  Εάν η απόδοση των ελίκων των παραγράφων 4.3.4 και 4.6.1.5, για έναν 
κινητήρα,  κριθεί µη ικανοποιητική, κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιµών, οι έλικες 
αντικαθίστανται, χωρίς την επιβάρυνση των Ε∆, από άλλους διαφορετικών γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών, κατασκευασµένους από κράµα της κατηγορίας που ορίζεται στην 
Προσθήκη ΙΙ για τον υπό δοκιµή κινητήρα. Οι νέοι έλικες δοκιµάζονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 6.2.4.1. 

7  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

7.1   Εγκατάσταση  

7.1.1   Η µεταφορά και η εγκατάσταση των κινητήρων στα σκάφη γίνεται από τον 
προµηθευτή, στους χώρους που βρίσκονται τα σκάφη, όπως ορίζεται στην ∆ιακήρυξη. 

7.2  Υπηρεσίες Υποστήριξης 

7.2.1   Εµπορική Εγγύηση 
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7.2.1.1  Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε κινητήρα για δύο 
(2) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής. 

7.2.1.2  Η εγγύηση της παραγράφου 7.2.1.1 καλύπτει κάθε ελάττωµα ή 
προβληµατική λειτουργία, που οφείλεται σε λανθασµένο σχεδιασµό, ατέλειες της 
κατασκευής (συµπεριλαµβανοµένης της βαφής) και ελαττωµατικό εξάρτηµα ή 
παρελκόµενο, η αντικατάσταση ή επισκευή του οποίου βαρύνει τον προµηθευτή. 

7.2.1.3 Κατά την διάρκεια της εγγύησης παραγράφου 7.2.1.1 καθώς και µετά την 
λήξη αυτής, όλα τα ανταλλακτικά παραγράφου 7.2.3.1 καλύπτονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την ηµεροµηνία παράδοσης τους στις Ε∆ ή 
εγκατάστασης τους από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο παραγράφου 7.2.3.3. 

7.2.2   Εκπαίδευση 

7.2.2.1  Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την εκπαίδευση τριών (3) τεχνικών των Ε∆ επί 
τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες - εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στη ∆ιακήρυξη, µε 
αντικείµενο τη συντήρηση (προληπτική – επανορθωτική), για κάθε τύπο παραδιδόµενου 
κινητήρα, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που υποβάλλεται µε την 
Τεχνική Προσφορά. Η εκπαίδευση δεν πραγµατοποιείται εφόσον αυτό αναφέρεται στους 
Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης.  

7.2.2.2  Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.2.1 γίνεται σε συνεργείο µηχανών των 
Ε∆ ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, που ορίζουν οι Ε∆, πριν ή αµέσως µετά την 
παράδοση των κινητήρων. 

7.2.2.3  Σε κάθε εκπαιδευόµενο παραδίδεται µία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε 
ηλεκτρονική µορφή, όµοιων µε αυτά της παραγράφου 6.1 και τυχόν άλλες σχετικές 
τεχνικές πληροφορίες. 

7.2.3   Εξυπηρέτηση µετά την Πώληση 

7.2.3.1  Ο προµηθευτής εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη των κινητήρων 
σε ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
τους καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστηµα.  

7.2.3.2  Τα εκάστοτε ζητούµενα ανταλλακτικά παραδίδονται µέσα σε είκοσι (20) 
εργάσιµες ηµέρες από την παραγγελία. 

7.2.3.3  Η Τεχνική Προσφορά περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο εξουσιοδοτηµένων 
συνεργείων στην Ελλάδα µε διευθύνσεις και αριθµούς τηλεφώνων. 

7.2.3.4  Κλήση εξουσιοδοτηµένου συνεργείου για συντήρηση / επισκευή γίνεται από 
την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία Ε∆ τηλεφωνικά ή γραπτά. Ο χρόνος ανταπόκρισης του 
συνεργείου στην κλήση δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 

7.2.3.5  Η πρώτη προληπτική συντήρηση ενός κινητήρα γίνεται από τον προµηθευτή, 
µετά από τηλεφωνική ειδοποίηση από την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία Ε∆, µε την χρήση των 
ανταλλακτικών / αναλωσίµων της  παραγράφου 4.6.1.2. 

7.2.3.6  Ο προµηθευτής ενηµερώνει γραπτά τις ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες Ε∆ για 
όλες τις τροποποιήσεις / βελτιώσεις της τεχνολογίας, που υιοθετούνται από τον 
κατασκευαστή και αφορούν τους παραδοθέντες κινητήρες.   
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8  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

8.1   Τόπος και Χρόνος Παράδοσης  

8.1.1   Τόπος παράδοσης: Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1. 

8.1.2   Χρόνος παράδοσης: Το µέγιστο τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης - εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη ∆ιακήρυξη.  

9  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

9.1  Στην Τεχνική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται τα αναφερόµενα στις 
παραγράφους 9.1.1 έως και 9.1.7. 

9.1.1   Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγµα του οποίου, µε οδηγίες 
συµπλήρωσης, βρίσκεται αναρτηµένο στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις 
Προδιαγραφές Ενόπλων ∆υνάµεων.  

9.1.2   Τα εργοστάσια / εταιρείες κατασκευής των προσφερόµενων κινητήρων 
(επωνυµίες – διευθύνσεις). 

9.1.3   Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης Συστήµατος 
∆ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα εργοστάσια / εταιρείες 
κατασκευής των κινητήρων, εκδοθέντα από φορείς διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆ ή 
άλλους οργανισµούς διαπίστευσης, που µετέχουν σε Συµφωνία  Αµοιβαίας Ισότιµης 
Αναγνώρισης µε το ΕΣΥ∆ σχετικά µε την Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της 
Ποιότητας.  

9.1.4   Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη της παραγράφου 6.1.1.1, για κάθε τύπο προσφερόµενου 
κινητήρα.   

9.1.5   ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΕ, για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα, προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την οδηγία. 
Είναι αποδεκτή δήλωση συµµόρφωσης ενσωµατωµένη στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη˙ ο 
προµηθευτής υποδεικνύει την θέση ενσωµάτωσης της δήλωσης. 

9.1.6   Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και παραποµπή στην διαδικτυακή 
τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν τεχνική περιγραφή, φωτογραφίες ή/και 
σχέδια για κάθε τύπο προσφερόµενου κινητήρα. 

9.1.7   Τα έγγραφα των παραγράφων 4.1.1, 4.6.1.1, 4.6.1.2, 7.2.2.1 και 7.2.3.3. 

10  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

10.1   Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕ∆ νοείται ότι 
υλοποιείται σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές µεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της 
τεχνολογίας των εξωλέµβιων κινητήρων. 

10.2   Λέξεις κλειδιά: Κινητήρες, εξωλέµβιοι, τετράχρονοι. 

11  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

11.1  Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων 
∆υνάµεων, παρέχεται δυνατότητα σχολιασµού της παρούσας ΠΕ∆, για την βελτίωση της.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΝ 
α, β

    

 

Α/Α Περιγραφή  Αριθµός Ταξινόµησης 
Κινητήρα / Υπηρεσία Ε∆ 

1 Καλώδια και συναφή εξαρτήµατα σύνδεσης 
αποµακρυσµένου χειριστηρίου / κινητήρα. 

2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 

2 Στροφόµετρο. 2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 

3 Ωροµετρητής. 2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 

4 Βολτόµετρο. 2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 

5 Μετρητής κλίσης (trim). 2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 

6 Μετρητής ποσότητας καυσίµου. 2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 

7 ∆ιακόπτης εκκίνησης. 2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 

8 Συσσωρευτής ναυτικού τύπου GEL. 

(σε συνδυασµό µε § 4.6.1.6) 

2805-ΝΤ-ΒΒ1-1833 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1834 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1837 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1838 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1841 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1842 / ΓΕΝ/Γ2-II 

9 ∆ιακόπτης εκκίνησης ενσωµατωµένος στην 
λαγουδέρα 

2805-ΝΤ-ΒΒ1-1834 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1838 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1842 / ΓΕΝ/Γ2-II 

10 ∆ιακόπτης ρύθµισης κλίσης ενσωµατωµένος 
στην λαγουδέρα 

2805-ΝΤ-ΒΒ1-1834 / ΓΕΝ/Γ2-II 
2805-ΝΤ-ΒΒ1-1838 / ΓΕΝ/Γ2-II 

2805-ΝΤ-ΒΒ1-1842 / ΓΕΝ/Γ2-II 

 
 

α
 Όργανα πολλαπλών ενδείξεων είναι αποδεκτά.

 

β
 Στην 3η στήλη και σε κάθε γραµµή αναγράφονται οι αριθµοί ταξινόµησης των κινητήρων, µε τις 

αντίστοιχες Υπηρεσίες Ε∆ σύµφωνα µε την Προσθήκη ΙΙ, που διαθέτουν το όργανο / εξοπλισµό της 
συγκεκριµένης γραµµής. 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  ΣΤ-1 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 5 Μαρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/12/281051/Σ.446           

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ υπ’ αριθ.  .. /18 
 

Προµήθεια 15 Ελαστικών Λέµβων και 15 Εξωλέµβιων Μηχανών  
  

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 
 

 ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Στην Αθήνα σήµερα την  66666, ηµέρα 6666. του έτους 2018 οι 

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

ΓΕΝ    .           ., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την ιδιότητα το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 66666666666666, 
κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

 
-  και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία 666666., που 

εκπροσωπείται νόµιµα από 6666666666..,  κάτοικο 666666, οδού 
666666., Τ.Κ. 66666 και µε αριθµό ταυτότητας 66666, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από 66666. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος. 

 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Αντικείµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο 
 

2.1 Η προµήθεια που αναλαµβάνει να παρέξει η εταιρεία, στα πλαίσια της 
ανατιθέµενης σε αυτήν µε τις επικείµενες εκτελεστικές συµβάσεις, είναι η προµήθεια 
666666666666666 και σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
∆ιακήρυξης 03/18/ΓΕΝ/Ε2 και την απόφαση κατακύρωσης, ως παράρτηµα «Α» της 
παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3:Συµβατικό Τίµηµα 
 
3.1 Συνολικό Τίµηµα: Η συνολική οροφή της παρούσας ανέρχεται σε 66.. χιλιάδες 
ευρώ (6666..€) και αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 α. 6666 € για την προµήθεια των 6   Ελαστικών Λέµβων 
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 β. 6666 € για την προµήθεια των 6  Εξωλέµβιων Μηχανών 
 
3.2 Το συνολικό τίµηµα: 
3.2.1  Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ – ΑΕΠΠ κατά ν.4412/16. 
3.2.2. ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 
3.2.3. Απαλλάσσεται Φ.Π.Α.  
3.2.4. Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 4% κατά ν.4172/13. 
3.3. Συµπεριλαµβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους. 
3.4  Παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι εξάντλησης της 
προϋπολογισθείσας οροφής. 
3.5     Η προϋπολογιζόµενη , για την παροχή της προµήθειας, πίστωση ανέρχεται στο 
ποσό των    . Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων) για το έτος ισχύος της 
παρούσας. 
 
 

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

κρατήσεις: 

  α. ΜΤΝ             : 4% 
  β. ΕΛΟΑΝ            : 2% 
  γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)        : 0,12% 
  δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)  : 0,024% 
  ε. ΑΕΠΠ             : 0,06% 
  στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 
  ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 
  ε. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,06% 
  στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0018% 
  ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00036% 
   Σύνολο             : 6,26832% 
 
  
4.2. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σε ποσοστό 4% 
κατά ν.4172/13.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5:Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

5.1 Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα «Ε» 
της ∆ιακήρυξης 3/18/ΓΕΝ/Ε2. 
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ΑΡΘΡΟ 6: Αρµόδιοι Φορείς 
 
6.1 Αρµόδιοι Φορείς για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι: 
  

α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2 

β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

γ. Φορέας Χρηµατοδότησης (Πιστώσεων): Π∆Ε 

δ. Φορέας Πληρωµής: ∆/ΓΕΝ 

ε. Φορέας Παρακολούθησης: ΓΕΝ/Γ2 
στ. Φορέας Παράδοσης: ΑΣ και ∆∆ΜΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Τόπος Εκτέλεσης 
 
7.1 Τα υλικά θα παραδοθούν στο ΝΣ (Ναύσταθµος Σαλαµίνας) µε µέσα, 
προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή (incoterms 2010), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο 210 του ν.4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8: Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 
 

8.1 Ο επιχειρησιακός φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης προµήθειας, της αποδοχής του κόστους 
αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης  µε την παράλληλη γνωστοποίηση 
των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).  
 
8.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων ανωτέρω 
παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – 
εντολή στον Ανάδοχο για τη σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων.       
      
8.3 Το κόστος των συνολικά προµηθευτέων οχηµάτων του παρόχου σε καµία 
περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολική συµβατική οροφή.  
 
8.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα από τα τεύχη της διακήρυξης 
03/18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9: Πιστώσεις 
 
9.1         Οι απαιτούµενες πιστώσεις θα διατεθούν: 
9.1.1  Από Πιστώσεις Π∆Ε 
9.1.2  Εις βάρος έτους ισχύος της παρούσας 
9.1.3  Με µέριµνα: ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ/∆Π-Ι & ΓΕΝ/Γ2 
9.1.4  Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος Κυρίου 
∆ιατάκτη στο όνοµα της εταιρείας. 
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ΑΡΘΡΟ   10: Πληρωµές 

 
10.1  Η πληρωµή των εκάστοτε παρεχόµενων προµηθειών, θα εξοφλούνται 
σε ευρώ, βάσει των παρακάτω δικαιολογητικών: 
10.1.1.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,  αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν. 4412/16 µε επιτροπή που θα καθοριστεί 
µε µέριµνα ΝΚ, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου του. 
10.1.2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
10.1.3. Πρωτότυπο τιµολόγιο του προµηθευτή. 
10.1.4. Πρωτότυπα δελτία αποστολής µε πλήρη περιγραφή των ειδών 
10.1.5. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικεία εφορίας. 
10.1.6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµόδιου υποκαταστήµατος 
ΙΚΑ. 
10.1.7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη 
διακήρυξη ή στο σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
 
10.2   Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται από 
την αρµόδια Υπηρεσία, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 
από τον Ανάδοχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθορισµός του τρόπου πληρωµής 
θα καθορισθεί από την οικονοµική προσφορά της εταιρείας και βάση των 
αναγραφοµένων στο παράρτηµα  «Β» της διακήρυξης 03/18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ).  

10.3          Το (τµηµατικό) τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα 
(30) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ 
εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται µε 
µέριµνα και ευθύνη της εταιρείας. 
 
10.4          Παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος: Βεβαιώνεται µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον φορέα πληρωµής (∆ΤΠΝ). 
 
10.5          Με µέριµνα της εταιρείας θα καθορισθούν τα ακόλουθα: 
10.5.1.          Πλήρη Επωνυµία Εταιρείας. 
10.5.2.          ∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας 
10.5.3.          ΑΦΜ Εταιρείας. 
10.5.4.          Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού: 
10.5.5.          Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος. 
10.5.6.          IBAN 
 

 
ΑΡΘΡΟ  11: ∆ικαιολογητικά ∆απάνης 

 
11.1  Ενταλµατοποίηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
11.1.1  Αντίγραφο της Κατακυρωτικής Απόφασης 
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11.1.2  Αντίγραφο της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ ΓΕΝ και εταιρείας 
«6666..» και της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης. 
11.1.3   Λοιπά δικαιολογητικά ανωτέρω άρθρου 10.1.1 - 10.1.4. 

 
 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ   13: Χρόνος/Τρόπος Παράδοσης/Παραλαβής Υλικών - Κυρώσεις 
 

13.1 Τα προς προµήθεια είδη, στο σύνολο τους, θα  παραδοθούν σε διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 

έκαστης εκτελεστικής σύµβασης. Η ολοκλήρωση δοκιµών που περιγράφονται στην 

τεχνική προδιαγραφή και ΠΕ∆ και τυχόν παρατηρήσεων που θα προκύψουν από την 

επιτροπή παραλαβής να έχουν αποκατασταθεί από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) 

ηµερών από την ηµεροµηνία υποδείξεώς των. 
 
13.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των οχηµάτων µπορεί να παρατείνεται υπό 
τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16. 
 
13.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 207 του ν.4412/16.  
 
13.4 Η παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση 
καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήµατα της 
διακήρυξης διαγωνισµού 03/18/ΓΕΝ/Ε2. 
 

13.5 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την επιτροπή 
που θα ορισθεί µε µέριµνα ΑΣ και ∆∆ΜΝ, παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµου 
αντιπροσώπου του.  

 

13.6 Επιπρόσθετα 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). 
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ΑΡΘΡΟ   14: Ανωτέρα Βία 

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

ΑΡΘΡΟ   15: Εγγυήσεις 
 

15.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο Προµηθευτής 
κατέθεσε στον εργοδότη, την υπ αριθµ.                                       εγγυητική επιστολή                   
χρονικής ισχύος τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) µηνών, αξίας ίσης µε ποσοστό 
0,5% συµβατικού τιµήµατος, ήτοι 66. χιλιάδων (666,00€) ευρώ. Η ανωτέρω 
εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς 
το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε µετά την οριστική εκπνοή 
του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας και του χρονικού διαστήµατος των 
δύο (2) µηνών µετά την λήξη της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσµευση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει µετά την εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεων εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού. 
 
15.2    Για την καλή εκτέλεση των όρων έκαστης εκτελεστικής 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. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό 
χρόνο της εκτελεστικής σύµβασης.  

15.3    Για την καλή λειτουργία των προς προµήθεια υλικών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει µε την παράδοση των υλικών, εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας, ποσού 2% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
προµηθευτέων ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος από το συνολικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων 
υλικών, ως αυτός αναγράφεται στο παράρτηµα «Ε» της παρούσας (Τεχνικές 
Προδιαγραφές). Με την κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας των ειδών, 
επιστρέφεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µετά από σχετική 
ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ   16: Ειδικοί Όροι 
 

16.1 Το σύνολο της προµήθειας θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα 
«Γ» της ∆ιακήρυξης 03/18/Γεν/Ε2. 

Άρθρο 17 : Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16)) 

17.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά εκπτωτος στις περιπτώσεις που 

αναγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 

 

 
Άρθρο 18  :  ∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ 

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

ΑΡΘΡΟ   19: Λήξη της Συµφωνίας Πλαίσιο 
 
19.1 Χρόνος λήξης της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο θα συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία ανάλωσης του συνολικού συµβατικού τιµήµατος που καθορίζεται ως 
οροφή ή την παρέλευση του ενός (1) έτους από την υπογραφή της (όποιο από τα δύο 
επέλθει πρώτο). 
 
 

ΑΡΘΡΟ   20: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 
 

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

ΑΡΘΡΟ   21: Στοιχεία Φορέων 
 

21.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2, τηλ. 210 - 6551691, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
∆ιεύθυνση Ε2, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα. 
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21.2 Επιχειρησιακός Φορέας:ΓΕΝ/Γ2, τηλ 210 – 6551278/1474, Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, ∆ιεύθυνση Γ2, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ   22: Τροποποίηση Συµφωνίας Πλαίσιο 
 

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

Άρθρο 23:ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ   24: Λοιποί Όροι 
 
23.1        Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από το ν.4412/16 
και από τα τεύχη της διακήρυξης. 
 
23.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθενείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16.    
 
    

                                
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                  Για τον Ανάδοχο                                         
  

6666666666666666                    6666666666666666 
∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

 

 
 

                                         Για την ακρίβεια 
Πλωτάρχης  (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 5 Μαρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤΟ Φ.602.2/  12 /281051/Σ.446        

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ    /17 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ   ΣΤΗΝ    

« ���������������������������»    

 

 

Προµήθεια ����������������.. 

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

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στην Αθήνα σήµερα την  88888, ηµέρα 8888. του έτους 2018 οι 

υπογράφοντες: 
 

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου 
ΓΕΝ  ����������., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό 
∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 88888888888888, κατακυρωτική 
απόφαση, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

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

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

 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Σύµβασης – Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης    

 

 

1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προµήθεια 88. 888.(είδος προµήθειας), µε 
χρόνο παράδοσης εντός 180 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
παρούσας. 

2.  Τα παρεχόµενα είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’αριθµ. 88Συµφωνίας Πλαίσιο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συµβατικό Τίµηµα 

 

 

2.1   Το συνολικό τίµηµα της Προµήθειας 888888., ανέρχεται σε88. 

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

αναφορικά µε το συµβατικό τίµηµα εξακολουθούν να ισχύουν.  

2.3 Κατατέθηκε στην Υπηρεσία Εγγύηση 5% επί του κόστους εκτελεστικής 

συµφωνίας(88) και ισχύος 88888 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Λοιποί Όροι  

 

 

3. Οι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο 888.. συνεχίζουν να ισχύουν 

αναλογικά και για την παρούσα σύµβαση αναφορικά µε : 

 α. Κρατήσεις-Φόρους 

 β. Αρµόδιους Φορείς 

 γ. Τόπο Εκτέλεσης 
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 δ. Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 

 ε. Πιστώσεις - Πληρωµές 

 στ. ∆ικαιολογητικά ∆απάνης  

 ζ. Ενέργειες για την Πληρωµή 

 η. Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης 

 θ. Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις 

 ι. Ανωτέρα Βία 

 ια. Ειδικούς Όρους 

 ιβ. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 

 ιγ. Τροποποίηση Σύµβασης 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Θέση της Παρούσας Σύµβασης σε Ισχύ 

 

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

από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Τελικοί Όροι 

 

5.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

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

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

εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

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

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

η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά 

του προµηθευτή, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του 

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

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 

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

αναθέτουσα Αρχή και  ένα (1) ο Ανάδοχος  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

                                

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                  Για τον Εργολάβο                                          

  

8888888888888888                    8888888888888888 

∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

 

 

                                           Για την ακρίβεια 

Πλωτάρχης (Ο) Α. ΠαχιαδάκηςΠ.Ν. 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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