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Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί
ΓΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία, ως ισχύει:

1.
Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
2.
Ν. 764/1978 (ΦΕΚ Α’ 49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ των υπέρ του
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις βάρος των
ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας».
3.
Ν. 1497/84 (ΦΕΚ-188 Α') «Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την
υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων».
4.
Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ147Α/3-9-93) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα,
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
5.
Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16-9-1994) Άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου
στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
6.
Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α’ 35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων και
άλλων διατάξεων».
7.
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές
διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό άλλες διατάξεις ».

δημοσιονομικής

8.
Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα».
9.
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
10. Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις».
11. Ν. 2859/00
Προστιθέμενης αξίας».

(ΦΕΚ

Α΄248/7-11-00),

«Κύρωση

Κώδικα

Φόρου

12. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102Α/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών
Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».
./.
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13. Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143Α/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».
14. Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος
του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
15. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση της
Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την Διαδικασία Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων».
16. Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες για την
Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του Εμπορίου και της
Αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
17. Ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των
Ενόπλων Δυνάμεων».
18. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
19. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
20. Ν. 3691/08 (ΦΕΚ 166 Α/5-8-2008) «Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».
21. Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
22. Ν. 3883/10 (ΦΕΚ Α΄167/24-9-10) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
23. Ν. 3959/11
ανταγωνισμού».

(ΦΕΚ

93

Α/20-4-2011)

«Προστασία

του

ελεύθερου

24. Ν. 3978/11 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-11) «Δημόσιες συμβάσεις
Έργων,
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας».
25. N. 4028/11 (ΦΕΚ 242 Α/11-11-2011) περί « Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές
ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
./.
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εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της
άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)».
26. N. 4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12,
4093/12 & 4127/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013).
27. ν. 4129/2013, (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο».
28. Ν.4407/2016 (ΦΕΚ A’134) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
29. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)».
30. Π.Δ.456/1984
Εισαγωγικός του Νόμος».

(ΦΕΚ

164Α/24.10.1984)

«Αστικός

Κώδικας

και

31. Π.Δ.
378/87 (ΦΕΚ 168 Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δικαίου τα οποία
εποπτεύονται απ' αυτό».
32. Π.Δ.
18/89 (ΦΕΚ-8 Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το
Συμβούλιο της Επικρατείας».
33. Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ 66Α/11.4.1996): «Περί Ονομαστικοποίησης των
Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου».
34. Π.Δ.
150/25-6-01 (ΦΕΚ Α 125) « Προσαρμογή στην Οδηγία
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».
35. Π.Δ.
73/06 (ΦΕΚ Α’ 76/10.4.2006) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και
Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης,
β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
36. Π.Δ.
3/08
Αμυντικού Υλικού».
37. Π.Δ.
τους Διατάκτες».

(ΦΕΚ

Α’

3/14.1.2008)

«Μητρώο

Κατασκευαστών

113/10 (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από

38. Την υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837 (ΦΕΚ Β’2182/02.10.2009) υπουργική
απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης».

./.
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39. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002) Υπουργική
Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης
του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)».
40. Την υπ΄αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/05 (ΦΕΚ 336 Β’/16-3-05) «Κύρωση
από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας»
(ΕΚΒΑ).
41. Την υπ’ αριθμ. Φ.600/311054//Σ.572 (ΦΕΚ 733Β/31.5.2005) υπουργική
απόφαση «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν
ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς και των
Δικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών
«κατασκευής», «διάθεσης» και «μεταφοράς».
42. Την υπ’ αριθμ. 2458 (ΦΕΚ 267Β/1.3.2005) κοινή υπουργική απόφαση
«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση
του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου».
43. Την Υ.Α. υπ΄ αριθ. 248629 (ΦΕΚ 905Β/13.7.06) «Υποδείγματα
Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/06».
44. Την Υ.Α. υπ΄ αριθ. 248631(ΦΕΚ 905Β/13.7.06) «Υπόδειγμα
πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού
ν.3433/06».
45. Την υπ΄ αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1-9-2006) Υπουργική
Απόφαση «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για
την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
46. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/87/131377 Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/ Β/6.8.2007)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ
και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.»
47. Την Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 2014/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ
Απόφαση κ. ΥΕΘΑ, η οποία κύρωσε τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ) 2014.
48. Την υπ’ αριθμ. 20977 (ΦΕΚ 1673Β/23.8.2007) υπουργική απόφαση
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005».
49. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ 2300Β/3.12.2007) υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε
προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές.».
50. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 246883 (ΦΕΚ 482 Β΄/18.3.08) «Καθορισμός μεθόδου
αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς επί των
προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ».
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51. Την Φ.120/11/143542/Σ.2016/26 Ιουν 2008/ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ Απόφαση κ.
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1369/14 Ιουλ 2008), η οποία κύρωσε τον Εθνικό Κανονισμό
Ασφαλείας (ΕΚΑ).
52. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29 Οκτ 2008) «Γενικοί και
Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού».
53. Την υπ΄αριθμ. Φ.900/2553/Σ.751/12 (ΦΕΚ 746 Β/14-3-2012)
«Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση
αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής,
Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate),
Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής-Εμπορίας» των υλικών
με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων
ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου
της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην
Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ
2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα
κράτη».
54. Tην Απόφαση Αριθμ. Υ 24 (ΦΕΚ Β΄ 2144/6 Οκτ 2015) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα».
55. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της
3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες,
ημερομηνίες και διορίες.
56. Τον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας.
57. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ISO 14001
EMAS) ( L114 της 24/04/2001 σ. 0001 – 0029).
58. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Εφημ.
Ε.Κ./L 25/30.1.2003) της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την αναστολή δασμών
που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.
59. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1183/2007
του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για
αναπροσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000
ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής
αυτού (ΕΕ L 298 της 16.11.2007).

(ΕΕ L 278 της 22.10.2007)
την τροποποίηση και την
περί κοινοτικού συστήματος
χρήσης και της διόρθωσης

60. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου
2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
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συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV ( L 074 της 15/03/2008 σ. 0001
– 0375).
61. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2367/2017 που αφορά στα κατώτατα όρια
εφαρμογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ ως ισχύουν από 01 Ιαν 18 (418.000 ευρώ για
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών / 5.548.000 για συμβάσεις έργων).
62. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.2015/1986 της Επιτροπής για την
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα και παραρτήματα των
Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
63. Νομοθεσία – τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους
ΓΟ-2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης νοούνται οι ακόλουθοι
ορισμοί:

64. «Ανάδοχος»: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση
της Σύμβασης.
65. «Αναθέτουσα Αρχή»: Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
κατά το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.1α και β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.5 του ιδίου ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).
66. «Ανταγωνιστικός διάλογος»: Διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός
φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα
αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία
αυτή, προκειμένου να εξευρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που
επελέγησαν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Για τους σκοπούς της
προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου μια Σύμβαση θεωρείται «ιδιαιτέρως
πολύπλοκη», εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να
καθορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ του
ν.3978/2011, τα τεχνικά μέσα/διαδικασία, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες και τους στόχους της ή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσει τη
νομική ή χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου.
67. «Γραπτός−ή» ή «Εγγράφως»: Κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που
μπορεί να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και εν συνεχεία να ανακοινωθεί. Το σύνολο
αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με
ηλεκτρονικά μέσα.
68. «Διαβαθμισμένες πληροφορίες»: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό,
ασχέτως μορφής, φύσης ή τρόπου μετάδοσής του, στο οποίο έχει αποδοθεί επίπεδο
συγκεκριμένης διαβάθμισης ασφαλείας ή επίπεδο προστασίας και το οποίο προς το
./.
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συμφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύμφωνα με τους νόμους, ρυθμίσεις ή
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος απαιτεί προστασία από σφετερισμό,
καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, απώλεια ή πρόσβαση χωρίς έγκριση ή
υπονόμευση οποιασδήποτε άλλης μορφής.
69. «Διαδικασία με διαπραγμάτευση»: Διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η
αναθέτουσα αρχή καλεί τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και
διαπραγματεύεται με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους όρους της Σύμβασης.
70. «Έρευνα και ανάπτυξη»: Όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, όπου η τελευταία
μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων, δηλαδή συσκευών που θα
καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας μεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή
αντιπροσωπευτικό περιβάλλον.
71. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»: Κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του Δημοσίου ή κοινοπραξία ή ένωση
οικονομικών φορέων των εν λόγω προσώπων ή φορέων, που προσφέρει αντίστοιχα
την εκτέλεση εργασιών ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών
στην αγορά.
72. «Ευαίσθητος εξοπλισμός, ευαίσθητα έργα, ευαίσθητες υπηρεσίες»:
Εξοπλισμός, έργα και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή
περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες.
73. «Ηλεκτρονική δημοπρασία»: Επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε
έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών ή νέων αξιών
ορισμένων από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από
προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών και επιτρέπει την ταξινόμησή
τους με βάση μεθόδους αυτόματης αξιολόγησης· ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών
και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως
ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών
δημοπρασιών.
74. «Ηλεκτρονικό μέσο»: Μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό
επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης και αποθήκευσης
δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη
μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
75. «Κλειστή διαδικασία»: Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί
φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν
προσφορά.
76. «Κεντρική αρχή προμηθειών»: Μία αναθέτουσα αρχή ή ένας αναθέτων
φορέας κατά το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.1α και β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) ή μια
ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία που αποκτά προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται
για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει συμβάσεις ή συνάπτει
συμφωνίες−πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς.
./.
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77. «Κυβέρνηση»: Η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κάθε κεντρική,
περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
τρίτης χώρας.
78. «Κρίση»: Οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος − μέλος ή σε τρίτη χώρα,
κατά την οποία συμβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός που υπερβαίνει σαφώς τις
διαστάσεις των επιβλαβών γεγονότων της καθημερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή
περιορίζει σοβαρά τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο
στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη λήψη μέτρων για τον εφοδιασμό του
πληθυσμού με τα προς το ζην· κρίση επίσης θεωρείται ότι έχει ανακύψει εάν τέτοιο
επιβλαβές γεγονός θεωρείται επικείμενο· ένοπλες συγκρούσεις και πόλεμοι
θεωρούνται κρίσεις για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.
79. «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» (Common Procurement
Vocabulary, CPV): Η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις συμβάσεις που
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όπως ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
213/2008 (L 74).
80. «Κύκλος ζωής»: Όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος,
δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή,
εκσυγχρονισμός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική μέριμνα, κατάρτιση, δοκιμή,
απόσυρση και διάθεση.
81. «Οικονομικός φορέας»: Ένας εργολήπτης, προμηθευτής ή πάροχος
υπηρεσιών.
82. «Προσφέρων»: Οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά στο
πλαίσιο διαδικασίας κλειστής ή με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου.
83. «Προσωρινός ανάδοχος»: Ο προσφέρων, ο οποίος μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης και ελέγχου των προσφορών ορίζεται,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και προσκαλείται να υποβάλλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
84. «Πρότυπο»: Τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο
οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή
εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε
μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α.
«Διεθνές πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή
οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.
β.
«Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό
οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.
γ.
«Εθνικό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό
οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.
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85. «Στρατιωτικός εξοπλισμός»: Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή
προσαρμοσμένος για στρατιωτικούς σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως
όπλο, πυρομαχικό ή πολεμικό υλικό.
86. «Σύμβαση»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς
όπως εμφαίνεται στο άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).
87. «Σύμβαση έργου»: Σύμβαση που έχει ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση
είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου που αφορά μία από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV ή ενός έργου, είτε ακόμη
την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις
επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. «έργο» είναι το
αποτέλεσμα ενός συνόλου εργασιών οικοδομικών ή πολιτικού μηχανικού που
προορίζεται να καλύψει από μόνο του μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.
88. «Σύμβαση προμηθειών»: Άλλη Σύμβαση εκτός Σύμβασης έργου που έχει
ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη
μίσθωση−πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Σύμβαση η οποία έχει
ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως,
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται Σύμβαση προμηθειών.
89. «Σύμβαση υπηρεσιών»: Σύμβαση, εκτός από Σύμβαση έργου ή
προμηθειών, που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών· Σύμβαση, η οποία έχει
ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται Σύμβαση υπηρεσιών,
εφόσον η αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση· Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του
CPV που μόνο παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο αντικείμενο της Σύμβασης,
θεωρείται Σύμβαση υπηρεσιών.
90. «Συμφωνία−πλαίσιο»: Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή
περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων,
η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που
πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις
τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
91. «Συνδεδεμένη επιχείρηση»: Κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος της
Σύμβασης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η
οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος,
υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας,
χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή
τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα:
κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης,
διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει
εκδώσει η επιχείρηση ή μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του
οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης.
92. «Τεχνική προδιαγραφή», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή
υπηρεσιών: Προδιαγραφή που περιλαμβάνεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα
απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα
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ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις
χρήσεις συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες), και την εκτίμηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του
προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και
μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης.
93. «Υποψήφιος»: Οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να τύχει
προσκλήσεως συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε
ανταγωνιστικό διάλογο.
94. «Υπεργολαβία»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται
γραπτώς μεταξύ ενός αναδόχου και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων με
σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης και έχει αντικείμενό της έργα, προμήθεια
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.
95. «Κατασκευαστικά Σχέδια»: Έγγραφα που περιλαμβάνουν επί μέρους
πληροφορίες αναγκαίες για την κατασκευή ενός συνόλου ή υλικού (όπως πρώτη ύλη,
μέθοδοι κατασκευής, κατεργασίες, μορφή, διαστάσεις, ανοχές).
96. «Στοιχεία Αναγνώρισης Υλικού»: Είναι ο αριθμός ονομαστικού που
απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του NATO (NATO
STOCK NUMBER − NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο ή ο ειδικός αριθμός υλικού που
αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PART NUMBER − Ρ/Ν, ή
REFERENCENUMBER − R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον
κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (NCAGE).
97. «Παράδοση»: Η παράδοση εκ μέρους του τελικού αναδόχου θεωρείται
ότι συντελέσθηκε, όταν ο τελικός ανάδοχος προσκομίσει όλα τα συμβατικά είδη,
(προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών) που συμφωνούν με τους ειδικούς
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης:
α.
β.
παραστατικά.

Στο χρόνο που προβλέπεται από τη Σύμβαση.
Συνοδευόμενα με όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση

γ.

Στον προκαθορισμένο από τη Σύμβαση τόπο.

δ.

Στην ποσότητα που προβλέπεται από τη Σύμβαση.

98. «Εμπρόθεσμη παράδοση»: Νοείται κατ’ αρχήν κάθε παράδοση
συμβατικού είδους όταν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της «Παράδοσης»
ανωτέρω και εφόσον υπογραφεί Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
Παραλαβής.
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99. «Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ)»: Σύμφωνα με το ν.δ. 721/1970,
ως «Οικονομική εξουσία» νοείται «το δικαίωμα προς λήψιν αποφάσεων επί
οικονομικών θεμάτων κατά τας κειμένας διατάξεις».
100. «Δείγματα της Υπηρεσίας»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα
που παρέχουν οι υπηρεσιακοί φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς
προμήθεια υλικά, όταν απαιτείται.
101. «Δείγματα προμηθευτών»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα
που καταθέτουν οι τελικοί ανάδοχοι, όταν απαιτείται.
102. «Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά»: Στην κατηγορία
αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς
δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι
τελικοί ανάδοχοι σε εκτέλεση
συμβάσεων.
103. «Αρχή Κωδικοποιήσεως»:
Σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης
(NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα
σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από τη Σύμβαση. Εάν ο
Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά
και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship , η
“Αρχή κωδικοποίησης” θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η
εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η “Αρχή
Προμηθειών”.
104. «Μη συμμόρφωση»: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 (ΕΛΟΤ EN ISO
9000) ορίζεται ως «Η μη ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων».
105. «Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ)»: Σημαίνει την
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία των Γενικών Επιτελείων για την κωδικοποίηση υλικών.
106. «Υποσυμβαλλόμενος»: Ο υποπρομηθευτής ή υπεργολάβος, ο οποίος
έχει συμβόλαιο – συμφωνία συνεργασίας με τον τελικό ανάδοχο για τη Σύμβαση.
107. «Χρήστης»: Νοείται το Γενικό Επιτελείο επ’ ωφελεία του οποίου
πραγματοποιείται η Σύμβαση.
108. «Αγοραστής»: Η Αναθέτουσα Αρχή.
109. «Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος»: Αφορά κόστη ή άμεσες επενδύσεις
που τυχόν απαιτηθούν από τον τελικό ανάδοχο, τα οποία αφορούν τη Σύμβαση και
την επιβαρύνουν και σχετίζονται με ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω:
α.

Την έρευνα,

β.

Την ανάπτυξη,

γ.

Τις δοκιμές,

δ.

Τις αξιολογήσεις
./.
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ε.

Την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών

στ. Τη συλλογή από τον τελικό ανάδοχο , προηγηθέντος της Σύμβασης
Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους.
110. «Ανάκτηση Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους»:
Η ανάκτηση
συντελέσθηκε, όταν:

του

Μη

Επαναλαμβανόμενου

Κόστους

νοείται

ότι

110.1.1. Γίνει παράδοση από τον τελικό ανάδοχο και παραλαβή
από το ΥΠΕΘΑ, όλων των αποτελεσμάτων των εργασιών, μελετών, δοκιμών,
αξιολογήσεων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος,
και μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας όλων των προαναφερθέντων, από τον
τελικό ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό στη
χρήση και εκμετάλλευση αυτών, ή
110.1.2. Αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο
Επαναλαμβανόμενο Κόστος που επιβάρυνε τη Σύμβαση, ή

όλο

το

Μη

110.2.
Παρασχεθεί έγγραφη βεβαίωση, από αυτόν υπέρ του οποίου
ο τελικός ανάδοχος πρόκειται να συλλέξει το Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος ότι το
Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις σχετιζόμενες με το Μη
Επαναλαμβανόμενο Κόστος πληροφορίες χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
111. Επιχειρησιακές Απαιτήσεις: Είναι όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες
καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βέλτιστη εκμετάλλευση και υποστήριξη του ΟΣ, κατά τη
διάρκεια της υπολειπόμενης επιχειρησιακής ζωής του.
112. Τεχνικές Απαιτήσεις: Είναι εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες περιγράφουν
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες
(επιχειρησιακές απαιτήσεις) στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
113. Βασικά Κριτήρια: Είναι ουσιώδεις και απαράβατοι όροι που αποτελούν
ισχυρές απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οι οποίοι συνιστούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για
την ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον οποιοιδήποτε από αυτούς δεν
πληρούνται, ο υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της
προεπιλογής.
114. Επιθυμητά Κριτήρια: Είναι απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ πέραν των
ουσιωδών όρων (βασικά κριτήρια), οι οποίες βελτιώνουν την αξία της
προσφερόμενης υπηρεσίας και είναι επιθυμητές. Η συμμόρφωση ή μη με αυτές
βαθμολογείται με το συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.
115. Προδιαγραφές Επιδόσεων: Είναι είτε η επιθυμητή προδιαγραφή της
παρεχόμενης υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επιθυμητό επίπεδο (Service
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Level), ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας και εφόσον αυτό είναι
δυνατό από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
116. Πίνακες Συμμόρφωσης: Είναι τα έντυπα συσχέτισης κάθε υποβληθείσας
προσφοράς με τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. Τα έντυπα συσχέτισης
είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα.
117. Μέθοδος Ελέγχου: Είναι η μέθοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ώστε να διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης και του
σχετικού με αυτό κριτηρίου αποδοχής. Οι δόκιμες μέθοδοι που δύναται να
χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είναι οι ακόλουθες:
α.
INSPECTION
(I): Οπτική ή μετρική πιστοποίηση ενός
συστατικού του συστήματος, βασιζόμενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή
άλλες μετρητικές μεθόδους, για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού.
β.
ANALYSIS (A): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον
έλεγχο ικανοποίησης μιας απαίτησης με χρήση υπολογιστικών ή μαθηματικών
μοντέλων, ή άλλων επιστημονικών μεθόδων προσομοίωσης, ώστε να τεκμηριώνει
την πιστοποίηση μιας απαίτησης.
γ.
DEMONSTRATION (D): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται
στην επίδειξη πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με προδιαγεγραμμένα
κριτήρια go/no-go.
δ.
TEST (T): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο
πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με χρήση ελέγχων σε
προκαθορισμένο περιβάλλον και με προδιαγεγραμμένη διαδικασία ελέγχου.
ε.
REVIEW (R): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην
επισκόπηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διαδικασία σχεδίασης – υλοποίησης ενός συστατικού του συστήματος.
118. Πάγιες Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται στα πλαίσια του
συστήματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, χωρίς σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας
Αρχής.
119. Κατά Απαίτηση Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται από τον
Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας
αρχής, σε προσυμφωνημένο συνήθως κόστος και με προκαθορισμένη επίδοση.
120. Συντομογραφίες
α.
201ΚΕΦΑ ).

ΑΥΚΥ: Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΚΕΥ – ΚΕΦΝ –

β.

ΓΔΑΕΕ: Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών Επενδύσεων.

γ.

ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
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δ.

ΕΟΕ: Έχων την Οικονομική Εξουσία.

ε.

ΕΕΠ: Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών.

στ.

ΥΕΘΑ: Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

ζ.

ΥΦΕΘΑ: Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

η.

ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΓΟ-3 Έγγραφα Σύμβασης - Ισχύς Εγγράφων
1.

Τα έγγραφα της Σύμβασης περιλαμβάνουν:

1.1. Τις «προκηρύξεις» που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 47
έως 50 του ν.3978/2011. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα IV του ν.3978/2011 και, ενδεχομένως, κάθε άλλη
πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή, χρησιμοποιώντας τα
τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο
67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία.
1.2. Τη «διακήρυξη» του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει όλους
τους γενικούς και ειδικούς όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της
Σύμβασης, καθώς και τις απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού, ασφάλεια
πληροφοριών και υπεργολαβία. Πλέον των παραπάνω η διακήρυξη περιλαμβάνει και
τις τεχνικές προδιαγραφές έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο
σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.3978/2011.
1.3. Τη Σύμβαση και τα τυχόν παραρτήματα που προσαρτώνται σε
αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
2.

Πριν την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
2.1. Η ισχύουσα νομοθεσία υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου.
2.2. Οι ειδικοί όροι της παρούσας υπερισχύουν των γενικών όρων

αυτής.
3.

Η παρούσα υπερισχύει της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

4.
Όπου στη κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη
απαντάται ο όρος «αμυντικό υλικό» νοείται ο «στρατιωτικός εξοπλισμός», σύμφωνα
μ ε τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ν.3978/2011. Επιπλέον, οι
διατάξεις των άρθρων 33−45, 48, 60−65, 68 παρ.1 και 70 του ν. 3433/2006 και οι
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού για τις
προμήθειες «αμυντικού υλικού» των Ενόπλων Δυνάμεων και οι οποίες
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη για τις συμβάσεις προμηθειών, διέπουν
και τις συμβάσεις υπηρεσιών προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των
συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 105
του ν.3978/2011.
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5.
Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τον
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο του καταρτισθέντος με βάση την κατακύρωση
σχεδίου Σύμβασης, οι όροι της κατακυρωτικής διαταγής υπερισχύουν των όρων της
προσφοράς.
6.
Το κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στους υποψηφίους ή στον
υποψήφιο Ανάδοχο με καταβολή τιμήματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006 υπουργική απόφαση).
ΓΟ-4 Οικονομικοί Φορείς και Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1.
Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους −
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη
συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα
έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, κατά την ελληνική νομοθεσία.
2.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς από
τρίτες χώρες που έχουν, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασής τους, το
δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, να συμμετέχουν σε διαδικασία
σύναψης Σύμβασης, εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στους Ειδικούς Όρους.
3.
Στην περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και
συμβάσεων προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες ή υπηρεσίες
τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν στους Ειδικούς Όρους να ζητείται από
τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους,
τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων, τα οποία
επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης Σύμβασης.
4.
Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να
υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας
προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να απαιτεί
από τις κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή. Εν τούτοις, η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της
ανατεθεί η Σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.
5.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή ένωσης
οικονομικών φορέων, υποβάλλεται δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης
οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, τον
καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον, αποκλειστικά
για τις κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και την
εκπροσώπηση τους έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης
κάθε μέλους των, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του
μέλους στην κοινοπραξία.
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ΓΟ-5 Κανόνες Διαφάνειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
1.
Απαγορεύεται στους Υποψήφιους ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους
που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν
οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και
εκτέλεσης της Σύμβασης.
2.
Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 λαμβάνουν επαγγελματικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση μόνο από δικηγορικά γραφεία,
φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους.
3.
Απαγορεύεται στους Υποψήφιους της παραγράφου 1 ή στους νόμιμους
εκπροσώπους τους να χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους παρόμοιους
οικονομικούς φορείς, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ή την κτήση νομικής
προσωπικότητας. Ως εξωχώριες εταιρίες νοούνται τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές
οντότητες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή είναι
εγκατεστημένα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
κατά το άρθρο 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν.
2238/1994 (Α΄ 151) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών
αποφάσεων.
4.
Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 που συμμετέχουν σε διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, είτε οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν.3978/2011 είτε εξαιρούνται από αυτό, υποχρεούνται να
γνωστοποιούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατάλογο με τα στοιχεία κάθε συμφωνίας που
πρόκειται να συνάψουν ή έχουν συνάψει, εγγράφως ή προφορικώς, με
οποιονδήποτε προμηθευτή ή υπεργολάβο ή πάροχο υπηρεσίας ή σύμβουλο της
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3978/2011, η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο
της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή,
μετά τη σύναψη της Σύμβασης, τον κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου μέσα σε
τριάντα ημέρες από τη σύναψη ή τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας. Η
γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: τα στοιχεία του
αντισυμβαλλόμενου τρίτου, τη νομική και φορολογική του εγκατάσταση και συνοπτική
περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
οποτεδήποτε να ζητά και να λαμβάνει από τους Υποψήφιους της παραγράφου 1 και
τους Αναδόχους οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή αντίγραφα των σχετικών
συμβάσεων εντός προθεσμίας που τάσσει με το αίτημά της.
5.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα αρχή
ευκρινή φωτοαντίγραφα των συμβάσεων που συνάπτει με υπεργολάβους, όταν, με
τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρεί στους υπεργολάβους
δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με την
Αναθέτουσα Αρχή.
6.
Απαγορεύεται στους Υποψήφιους της παραγράφου 1 να απασχολούν,
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό
προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα τριών
τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο
αποχώρησή του. Το προηγούμενο δηλώνεται υπευθύνως από τους Υποψήφιους
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σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
7.
Εάν οι Ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του
παρόντος άρθρου και δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες
από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής ειδοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα
ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης που
έχει συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να
επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον
αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό
διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών. Εάν οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1
παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, η
παράβαση αυτή συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα υπό την έννοια της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν.3978/2011.
8.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 6
ισχύουν, αν ο Υποψήφιος ή ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών
φορέων, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων και, αν ο
Υποψήφιος ή ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του.
Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων
1 έως και 6 από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, οι κυρώσεις της
παραγράφου 7 επιβάλλονται στον Υποψήφιο ή τον Ανάδοχο.

Ειδικές Ρήτρες
ΓΟ-6 Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
1.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία που θα προκληθεί στο τρίτο μέρος εξαιτίας της ακούσιας ή εκούσιας
παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας λόγω της
συμμετοχής του στην προμήθεια αυτή.
2.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία που θα προκληθεί και η οποία πηγάζει εκ της ακούσιας ή εκούσιας
παραβίασης από τον Ανάδοχο, δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, εξαιτίας της χρήσης πληροφοριών, στοιχείων ή δεδομένων που θα
περιέλθουν σε γνώση του Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του
Αναδόχου στην προμήθεια των ειδών ή/και υπηρεσιών της παρούσας.
ΓΟ-7 Ευθύνη Έναντι Τρίτων
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται σε τρίτους και οφείλεται
σε ελάττωμα του προϊόντος του. Η ευθύνη αυτή διαρκεί καθ' όλο το χρόνο για τον
οποίο ο κατασκευαστής έχει εγγυηθεί τη δομική ακεραιότητα και την αξιόπιστη
λειτουργία του και αφορά ζημίες που προκαλούνται από ελαττώματα στο σχεδιασμό,
τη δομή, τη σύσταση του προϊόντος και των υλικών από τα οποία αυτό συντίθεται,
καθώς και σε ελαττώματα ή ατέλειες που οφείλονται στην κατασκευή του προϊόντος.
./.

Β-22

Διαδικασία Σύναψης
ΓΟ-8 Αντικείμενο της Σύμβασης
Η παρούσα διακήρυξη αφορά Σύμβαση με αντικείμενο τα οριζόμενα στο
άρθρο 16 του ν.3978/2011 και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 38 αυτού.
Τα στοιχεία του αντικειμένου και της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης
καθορίζονται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους. Επιπρόσθετα, στους Ειδικούς Όρους
συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις που αφορούν στην υπεργολαβία, ασφάλεια
πληροφοριών και ασφάλεια εφοδιασμού, φορολογία, προστασία περιβάλλοντος,
προστασία εργασίας που τυχόν απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από άρθρο 33 Ν.3978/11.
ΓΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής
1.
Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς
υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν:
1.1. Τη νομιμοποίησή τους ως κάτωθι:
1.1.1.
Τα Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου
Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
(1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
(2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας.
(3)
Πρόσφατο
θεωρημένο από την αρµόδια αρχή

κωδικοποιημένο,

καταστατικό,

(4)
Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές,
που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
(5)
Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως
συμμετοχής στο διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να
καταθέσει την προσφορά.
(6)
Για τις ανώνυμες εταιρείες και εφόσον ο
προϋπολογισμός της σύμβασης υπερβαίνει το 1 εκ. ευρώ, τα δικαιολογητικά
ονομαστικοποίησης που προβλέπονται στο πδ 82/1996, με τις διακρίσεις του ν.
3310/2005.
1.1.2.
εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.).

Τα Ημεδαπά νομικά πρόσωπα µε τη μορφή προσωπικής
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(1)
Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο
του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού,
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
(2)

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από

την αρµόδια αρχή.
1.1.3.

Τα Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

(1)
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα
νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω
υποπαραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για
τους ηµεδαπούς.
(2)
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται στις περιπτώσεις των
παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία
προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.
1.1.4.

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων

(1)
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα
δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία.
(2)
Συμφωνητικό των μελών της κοινοπραξίας περί
συστάσεως αυτής καθώς και πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της
κοινοπραξίας για την έγκριση συμμετοχής του μέλους στην κοινοπραξία.
1.2. Την προσωπική τους κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια,
σύμφωνα με τα άρθρα 57,58,65 του ν.3978/2011, που καθορίζονται ως εξής:
1.2.1.

Οι Έλληνες πολίτες:

1.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε
άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή
περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1.
(α)
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (L 351/1998).
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(β)
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 3 της πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003).
(γ)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C 316/1995).
(δ)
Τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδεόμενη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική
αυτουργία, συνέργεια, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο.
(ε)
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριό-τητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 4 του Ν. 3191/2008 (Α΄ 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309).
(στ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση,
παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
(ζ)
Δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
νομοθετικές και κα-νονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
(η)
Δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική
απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας,
όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας
νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
1.2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία,
να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο
διαγωνισμό:
(α)
Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται
να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων
όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο
προηγούμενης σύμβασης.
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(β)
Δεν
έχει
εξακριβωθεί,
βάσει
οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται
για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους.
(γ)
Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την προμήθεια των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του Ν.3978/2011 ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
1.2.1.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο
διαγωνισμό, στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64
του ν.3978/11.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού
Τομέα (ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), που αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και
ενημέρωσή του ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων
(ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να
προσκομίσει είτε πιστοποιητικό εγγραφής στο «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού», εφόσον είναι
κατασκευαστής - υποκατασκευαστής, που διαθέτει
παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε
ένορκη βεβαίωση ενώπιον
συμβολαιογράφου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα
57-62 του ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγραφής του στο «Ενιαίο Μητρώο
Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα».
1.2.1.4. Παραστατικό
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

εκπροσώπησης,

εφόσον

1.2.1.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
1.2.1.6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων.
1.2.2.

Οι αλλοδαποί:
1.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως παράγραφος

1.2.1.1 .
1.2.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπως στην
παράγραφο 0.
1.2.2.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο
διαγωνισμό στον αντίστοιχο επίσημο κατάλογο (Μητρώο) του κράτους – μέλους ή
ένορκη βεβαίωση ενώπιων συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από
οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη. Οι κατάλογοι που αναφέρονται
στο Παράρτημα VII του Ν.3978/11 είναι ενδεικτικοί.
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1.2.2.4. Πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής ότι έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου.
1.2.2.5. Πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής ότι έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή
αυτές του ελληνικού δικαίου.
1.2.2.6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται στις περιπτώσεις των
παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία
προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.
1.2.2.6.1. Παραστατικό
εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

εκπροσώπησης,

Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της
αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με
επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών
Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον
υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους
έκδοσης του εγγράφου).
1.2.3.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1.2.3.1. Όλα
τα
παραπάνω,
κατά
περίπτωση,
δικαιoλoγητικά των παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι:
(α)
Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ
και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ,
(β)
Οι απαιτούμενες
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς,

κατά

τα

ανωτέρω

(γ)
Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει
να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011.
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1.2.3.2. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα
τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα:
(α)
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη
μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):
(1)
Ευκρινές αντίγραφο από το
τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο
ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο
από το αντίστοιχο ΦΕΚ.
(2)
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά
περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική
καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα
ΦΕΚ.
(β)
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη
μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):
(1) Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές
φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
(2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της
εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
(γ) Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :
(1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα
νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω
υποπαραγράφους 1.2.3.2 (α) ή 1.2.3.2(β) τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται
ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
(2) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος
δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή
που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες
υποψηφίων.

./.

Β-28
Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της
αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με
επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών
Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον
υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους
έκδοσης του εγγράφου).
Τη χρηματοοικονομική επάρκειά τους σύμφωνα με το άρθρο 59 του
ν.3978/2011, με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.2.4.
Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως,
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, ύψους μεγαλύτερου
ή ίσου της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας.
1.2.5.
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
1.2.6.
Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και,
ενδεχομένως, περί του κύκλου εργασιών του τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονομικά έτη,
ανάλογα με την ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα, στο μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω κύκλους εργασιών
είναι διαθέσιμες.
Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια
δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της
νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή του τα
αναγκαία μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου
υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω φορέων.
1.3. Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους σύμφωνα με το
άρθρο 60 του ν.3978/2011, με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1.3.1.
Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί
κατά τα τελευταία πέντε έτη, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης
των σημαντικότερων εργασιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν
σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος και αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον
παρίσταται ανάγκη, τα εν λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την
αρμόδια αρχή στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.
1.3.2.
Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που
πραγματοποιήθηκαν ή των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά γενικό
κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις
ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή ιδιώτες. Οι
παραδόσεις και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι
./.
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αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης αγοραστής, με πιστοποίηση του αγοραστή ή,
εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
1.3.3. Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών
υπηρεσιών που εμπλέκονται, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
1.3.4.
Mε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων
που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των
μέσων μελέτης και έρευνας, καθώς και των εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την
πνευματική ιδιοκτησία.
1.3.5.
Mε έλεγχο διενεργούμενο από την αναθέτουσα αρχή ή στο
όνομά της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού,
σχετικά με το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του
οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που
αυτός διαθέτει, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
1.3.6.
Για τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών που
συμπεριλαμβάνουν εργασίες ή υπηρεσίες χωροθέτησης και εγκατάστασης, με
αναφορά των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του οικονομικού
φορέα ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων
για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών.
1.3.7.
Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις
ενδεδειγμένες περιπτώσεις, με αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης
που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
1.3.8.
Με δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός
των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια.
1.3.9.
Με περιγραφή των μηχανημάτων, των υλικών, του
τεχνικού εξοπλισμού, του αριθμού του προσωπικού και της τεχνογνωσίας ή των
πηγών εφοδιασμού − περιγραφή της γεωγραφικής θέσης όταν βρίσκεται εκτός της
επικράτειας της Ένωσης − που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης, για την αντιμετώπιση ενδεχομένως αυξημένων αναγκών της
αναθέτουσας αρχής συνεπεία καταστάσεως κρίσης ή για τη διασφάλιση της
συντήρησης, του εκσυγχρονισμού ή των προσαρμογών των προμηθειών που
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.
1.3.10. Όσον αφορά
προσκόμιση των ακόλουθων στοιχείων:

τα

προς

παράδοση

προϊόντα,

με

(1)
Δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η
αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να βεβαιώνεται, εάν το ζητήσει η αναθέτουσα
αρχή,
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(2)
Πιστοποιητικά
εκδιδόμενα
από
επίσημα
ινστιτούτα ή οργανισμούς ελέγχου της ποιότητας με αναγνωρισμένες αρμοδιότητες,
με τα οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση των προϊόντων, που επαληθεύεται με
παραπομπή σε προδιαγραφές ή πρότυπα.
1.3.11. Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν
ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, απόδειξη της ικανότητας
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης αυτών των πληροφοριών στο
απαιτούμενο από την αναθέτουσα αρχή επίπεδο προστασίας. Τα εν λόγω
αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3978/11. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει τις
διαπιστεύσεις ασφαλείας τις οποίες θεωρεί ισοδύναμες εκείνων που εκδίδονται
σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, διατηρώντας τη δυνατότητα να διεξάγει
και να λαμβάνει υπόψη δικές της περαιτέρω έρευνες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να χορηγεί στους υποψηφίους που δεν
διαθέτουν ακόμη διαπίστευση ασφαλείας πρόσθετο χρόνο για να αποκτήσουν την εν
λόγω διαπίστευση. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει τη δυνατότητα αυτή και την
προθεσμία στα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από
την εθνική αρχή ασφαλείας του κράτους του υποψηφίου ή από την αρχή ασφαλείας
που έχει ορισθεί από το εν λόγω κράτος να ελέγξει την καταλληλότητα των χώρων
και εγκαταστάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, τις βιομηχανικές και
διοικητικές διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν, τους τρόπους διαχείρισης των
πληροφοριών ή την κατάσταση του προσωπικού που ενδέχεται να απασχοληθεί για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια
δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της
νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει για την εκτέλεση της σύμβασης, ότι θα
έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, με
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω φορέων.
1.4. Την
ύπαρξη
περιβαλλοντικής διαχείρισης

συστήματος

διαχείρισης

ποιότητας

ή/και

1.4.1.
Όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 61 και 62 του ν.3978/2011. Οι Ειδικοί Όροι για τη διαχείριση
ποιότητας παραπέμπουν σε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα Νατοϊκά πρότυπα ή
ισοδύναμα που συμπληρώνονται κατά περίπτωση με πρόσθετους ειδικούς όρους,
σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Διαδικασίες Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας που
έχει εκπονήσει για το σκοπό αυτό η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.
1.4.2.
Οι Ειδικοί Όροι
για την περιβαλλοντική διαχείριση
παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού
ελέγχου [EMAS, Κανονισμός 761/2001 (L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον
αφορά την πιστοποίηση.
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2.
Εάν ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων,
υποβάλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 κατά περίπτωση, για κάθε μέλος που
συμμετέχει στην κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών
φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην κοινοπραξία, τον
καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον για τις
κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και την εκπροσώπηση
των έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους
της κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του
μέλους στην κοινοπραξία.
3.
Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι
θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση
που ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε
υπεργολάβο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 και 0,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
ΓΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής
1.
Για την υποβολή του φακέλου των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής
ισχύουν τα παρακάτω.
1.1. Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα
διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι,
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας.
1.2. Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο
στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
1.3. Κατατίθεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2)
αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς:
α.
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ» με κεφαλαία γράμματα.
β.

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το

γ.

Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

διαγωνισμό.

1.4. Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής σε άλλη γλώσσα, κατατίθενται με
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
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1.5. Υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο
εκπρόσωπο του. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ο φάκελος
υπογράφεται από κάθε μέλος τους ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο
εκπρόσωπό τους.
1.6. Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και με την διαδικασία που
περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο τoπoθετoύvται τα Δικαιολογητικά
Ποιοτικής Επιλογής, τα οποία περιγράφονται στον ΓΟ-9 καθώς και τα τυχόν
επιπροσθέτως απαιτούμενα που καθορίζονται στους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους.
1.7. Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία,
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.
1.8. Τα στοιχεία του φακέλου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής δεν
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου οποιαδήποτε διόρθωση ή
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των φακέλων κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Τα στοιχεία του φακέλου
προσφορών απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
1.9. Ο φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής υποβάλλεται με
οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης. Παραλαμβάνεται με
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του
προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
τους, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης.
1.10. Φάκελοι Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους
προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.
1.11. Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο Δικαιολογητικών
Ποιοτικής Επιλογής, 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 την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως,
τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των
φάκελων προσφορών.
1.12. Απορρίπτονται φάκελοι δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής
επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίσουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται, με
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
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1.13. Η κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων οικονομικών φορέων
υποβάλλει κοινό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής , η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην
κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στο φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, αναγράφεται η ποσότητα ή
το μέρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος
της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων.
1.14. Με την υποβολή του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής
Επιλογής κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην
κοινοπραξία ή ένωσης οικονομικών φορέων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
1.15. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αδυνατεί να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων κατά το χρόνο
αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις
δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
1.16. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου Δικαιολογητικών
Ποιοτικής Επιλογής, δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό
όργανο(ΕΔΔ), υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς
το περιεχόμενο των στοιχείων του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής ή το
αντικείμενο της σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
1.17. Φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής που υποβάλλεται
υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται
ως απαράδεκτος.
1.18. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής.
2.
Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α' 99) περί
αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών δεν έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων του ν.3978/2011.
3.
Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες
και να φέρουν θεώρηση αρμοδίως του γνησίου της υπογραφής . Επισημαίνεται ότι
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όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική
γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι
νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της
Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της
Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική
διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου).
ΓΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιοτικής
Επιλογής
1.
Η ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην
προκήρυξη. Αίτηση συμμετοχής ή προσφορά που υποβάλλεται μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμη.
2.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής γίνεται
δημόσια, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων
στο διαγωνισμό και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3.
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής,
ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και διενεργείται η ποιοτική επιλογή
των υποψηφίων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. Ακολουθεί η
βαθμολόγηση των υποψηφίων και η κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά. Με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΔΔ υποβάλλει πρακτικό με εισήγηση προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
4.
Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για την
προεπιλογή των υποψηφίων που θα υποβάλλουν προσφορές στο δεύτερο στάδιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και για τον τυχόν αποκλεισμό των υποψηφίων
που δεν πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που ορίζονται στο ΓΟ24 παρ. 0.
5.
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει προς τους προεπιλεγέντες υποψηφίους πρόσκληση
για υποβολή προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή συμμετοχής στο
επόμενο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου.
ΓΟ-12 Σύνταξη Προσφορών
1.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα
στοιχεία:
1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
1.2. Τεχνική προσφορά
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1.3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών τα οποία εκδίδονται από
επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν
απαιτούνται από τα έγγραφα της σύμβασης.
1.4. Όλα τα στοιχεία που μπορεί να απαιτεί η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά
με τη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους
που αφορούν:
1.4.1.

Την υπεργολαβία

1.4.2.

Την ασφάλεια των πληροφοριών

1.4.3.

Την ασφάλεια του εφοδιασμού

1.4.4.
Τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία
του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των
συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3978/2011.
1.5. Οικονομική προσφορά
1.6. Οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται από τις διατάξεις
του ν.3978/2011 ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται στους
Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται να μην υποβάλλονται εκ νέου δικαιολογητικά
που έχουν κατατεθεί σε προηγούμενο στάδιο και βρίσκονται ακόμη εν ισχύ εφόσον
γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στην προσφορά.
2.
Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη με
τους γενικούς και Ειδικούς Όρους των εγγράφων της Σύμβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.
Η τιμή της οικονομικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Όλα τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς θα πρέπει να δίνονται στο ίδιο νόμισμα, ολογράφως και αριθμητικά, με
ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές στο
νόμισμα που ζητείται ή που καθορίζουν συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία ή
όρια συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος προσφοράς και άλλων
νομισμάτων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν από την προσφορά δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4.
Στους Ειδικούς Όρους καθορίζονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
Δημοσίου, υπέρ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας ή οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και
άλλα τυχόν έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο.
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5.
Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών,
συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς
Όρους. Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης
της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.
Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του
συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της
κοινοπραξίας.
7.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης στην
κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της Σύμβασης.
8.
Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
9.
Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον όταν
ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της
ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν
μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της
Σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
10. Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα
πληρωμών και το κόστος κύκλου ζωής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
ΓΟ-13 Προέλευση και κατασκευή Προϊόντων
1.
Εάν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
αναφέρει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης αρμοδίως για το γνήσιο της
υπογραφής, που επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, το εργοστάσιο
κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του.
2.
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος
που προσφέρει, την επιχείρηση που θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν,
καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. Στην
προσφορά του επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο
της υπογραφής, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση
στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά το εργοστάσιο
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κατασκευής του τελικού προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας
σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα.
3.
Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες
φάσεις κατασκευής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης,
θεωρημένης αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, που επισυνάπτει στην τεχνική
προσφορά του, τις διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο
εγκατάστασης των επιχειρήσεων και των εργοστασίων τους, καθώς και το ποσοστό
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος.
4.
Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται
παραγράφων 1, 2 και 3 απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

οι

δηλώσεις

των

5.
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της
επιχείρησης και του εργοστασίου που δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται
από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από
την Αναθέτουσα Αρχή.
6.
Εάν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον προσφέροντα επιβάλλεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου για παροχή
εξηγήσεων, ποινή προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για το συγκεκριμένο εγχώριο
οικονομικό φορέα ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 64 του ν.3978/2011.
7.
Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της
Σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που
δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς
αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε
εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την
προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκρισή της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να
ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας
ποσού ίσου με το 10%, κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης.
ΓΟ-14 Κωδικοποίηση Υλικών
1.
Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών που
καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
2.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Προμηθευτές, για όσα από τα
προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να αποδεχθούν
γραπτώς με την τεχνική προσφορά τους την ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ως
Προσθήκη «1/Β») καθώς και τις STANAGs 3150,3151,4177, 4199, και 4438 που
αφορούν την κωδικοποίησή τους.
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3.
Η αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ
ΟΡΟ και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό οι προσφορές τους θα απορρίπτονται.
4.
Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών Προμηθευτών καθώς και της Υπηρεσίας,
που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως
ακολούθως:
4.1. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ προκειμένου
να ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ
στους πραγματικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.
4.2. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ, κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην
οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά:
α.
β.
υποκατασκευαστή.

Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή.
Ο

κατά

ΝΑΤΟ

κωδικός

κατασκευαστή

–

γ.

Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και

δ.

Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

Αγγλική.

4.3. Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ προκειμένου
να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να
χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών.
4.4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ
τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό
χρόνο παράδοσης των υλικών .
4.5. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς
κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να
διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι
κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.
4.6. Για όσα είδη
Προμηθευτής υποχρεούται:

της Σύμβασης

έχουν ήδη

κωδικοποιηθεί

ο

α.
Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ σχετική δήλωση
όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.
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β.
Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά
στοιχεία των υλικών του ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για την διευκόλυνση
ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών.
4.7. Μετά την λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι
υποχρεώσεις του Προμηθευτή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του
γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (ως Προσθήκη
«1/Β») η οποία αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του Προμηθευτή και εκδίδεται σε
τέσσερα αντίγραφα, ένα για τον Προμηθευτή, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που
παρακολουθεί την Σύμβαση, ένα για το Τμήμα Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ
και ένα για το αρχείο της αρμόδιας ΑΥΚΥ.
4.8. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του Προμηθευτή για κάθε τμηματική
παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ
όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο Προμηθευτής ολοκλήρωσε τις
υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που
περιέχει η Σύμβαση θα επισυνάπτεται ευκρινές από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής.
4.9. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής
εκτέλεσης της Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης
να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών.
ΓΟ-15 Υποβολή Προσφορών
1.
Οι προσφορές κατατίθενται εγγράφως εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης και διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα.
Προσφορά σε άλλη γλώσσα κατατίθεται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνικά εγχειρίδια
και φυλλάδια που συνοδεύουν τις προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική
γλώσσα.
2.
Η διαδικασία για την υποβολή των προσφορών καθορίζεται στους
Ειδικούς Όρους. Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται
στους Ειδικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας. Παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές
περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους.
3.
Προσφορές που δεν πληρούν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2
δεν λαμβάνονται υπόψη.
4.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν.
5.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.
./.
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ΓΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού και κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα εκατό ημερολογιακών ημερών
από την επομένη της διενέργειάς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς
Όρους στα έγγραφα της σύμβασης ή αν παραταθούν μεταγενέστερα εγγράφως από
τους υποψηφίους για χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο αυτού που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Όταν παρέλθουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1, οι προσφέροντες
απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση
συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση με την
προσφορά τους.

ΓΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών
1.
Η ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
τεχνικών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.
2. Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και ακολουθεί η
βαθμολόγησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τους Ειδικούς Όρους, η ΕΔΔ εισηγείται τον
αποκλεισμό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή
εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές.
3. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές
προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
υποψηφίους το συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που ορίζονται στο ΓΟ-24παρ.
0.
4. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των
υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους. Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των
οικονομικών προσφορών και η κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα με το κριτήριο
ανάθεσης που καθορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορά που υποβλήθηκε από
υποψήφιο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων δεν
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή για επιστροφή.
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ΓΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών
1.
Η αξιολόγηση των προσφορών καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους και
διενεργείται από την ΕΔΔ. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως
τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της
Σύμβασης. Στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού μπορεί να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων,
προκειμένου να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών για τα
συγκεκριμένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισμό.
2.
Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών μεταξύ δύο ή
περισσότερων οικονομικών φορέων, η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον του οποίου η
προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές
έχουν την ίδια τιμή προσφοράς, τότε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς,
τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισοδύναμες
και ισότιμες προσφορές, μέσα σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους
της παρούσας διακήρυξης.
3.
Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων
προσφορών, ως ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισότιμες
οικονομικές προσφορές.
4.
Για την περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3978/2011.
ΓΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου.
1.
Για τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το
χρόνο πρόσβασης των διαγωνιζομένων σε αυτά ορίζονται τα ακόλουθα:
1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης, τα
αναφερόμενα κατά περίπτωση παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά:
1.1.1.

Οι Έλληνες πολίτες:

1.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
1.1.1.1.1.
παράγραφος 1 του Ν.3978/2011, δηλαδή:
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1.1.1.1.2. Συμμετοχή
σε
εγκληματική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 351/1998).
1.1.1.1.3. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 3 της πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003).
1.1.1.1.4. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C 316/1995).
1.1.1.1.5. Τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση
συνδεόμενη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική
αυτουργία, συνέργεια, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο.
1.1.1.1.6. Νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α΄ 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ,
L 309).
1.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
1.1.1.2.1. Δεν τελεί
υπό πτώχευση ή
εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
1.1.1.2.2. Δεν έχει κινηθεί εναντίον του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
1.1.1.2.3. Δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική
απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας,
όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας
νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
1.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης:
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1.1.1.3.1. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού
δικαίου.
1.1.1.3.2. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου.
1.1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία,
να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
δεν παρέβη όλες τις υποχρεώσεις του, που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και 5
του άρθρου 10 (Ρήτρα Ακεραιότητας) του Ν.3978/11 και ότι έχει ενημερωθεί για την
πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος
άρθρου. Η υπόψη υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.1.2.

Οι αλλοδαποί:

1.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του εν λόγω προσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.3978/2011.
1.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω
προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις
της παραγράφου 3 περιπτώσεις α, β, γ του άρθρου 57 του Ν.3978/2011.
Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του
οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά (απαιτείται
βεβαίωση από οποιαδήποτε αρχή της χώρας περί της αδυναμίας έκδοσής τους), ή
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και
στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011, αυτά
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή, στα κράτη −
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου
ενώπιον
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής
ή προέλευσης.
1.1.2.3. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από το οποίο να
προκύπτει όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο (1.1.1.3), υποπαράγραφο
(1) και (2) (άρθρο 57 παρ.3 περιπτώσεις στ, ζ του Ν.3978/2011).
1.1.2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία,
./.
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να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
δεν παρέβη όλες τις υποχρεώσεις του, που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και 5
του άρθρου 10 (Ρήτρα Ακεραιότητας) του Ν.3978/11 και ότι έχει ενημερωθεί για την
πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος
άρθρου.
1.1.3.

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1.1.3.1. Όλα
τα
παραπάνω,
κατά
περίπτωση,
δικαιολογητικά των παραγράφων (1.1.1) και (1.1.2),αντιστοίχως, με τις κάτωθι
διευκρινίσεις:
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
απασχολούμενοι
στο
συμμετέχον
στο
διαγωνισμό
νομικό
πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα
αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης
κλπ), τα εξής:
1.1.3.1.1. Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος
το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία
θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι σ’ αυτό.
1.1.3.1.2. Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του,
με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
1.1.3.2. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
1.1.3.3. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να
προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011.
1.1.3.4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της
./.
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εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
1.1.3.5. Αναφορικά με την προσκόμιση του ανωτέρω
πιστοποιητικού 1.1.1.2.3 ή 0, επισημαίνεται ότι, το περιεχόμενο αυτού αφορά τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), και τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ).
1.1.4.
Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και οι Κοινοπραξίες:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών
φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και τον καθορισμό ενός
μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον για τις κοινοπραξίες τη διοίκηση
και την εκπροσώπηση των έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου
διοίκησης κάθε μέλους της κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για
τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία.
1.2. Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι
επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια
έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά
τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών
προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ
θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της
Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου).
1.3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω
δικαιολογητικών παραγράφου 1 του παρόντος επιφέρει την κήρυξη του αναδόχου ως
εκπτώτου.
2.
Η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών ολοκληρώνεται με την έκδοση
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και
την πρόσκλησή του να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά
εξειδικεύονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης.
3.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε
είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
4.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει εν συνεχεία στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Στους Ειδικούς Όρους ορίζεται περαιτέρω η
διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης
των διαγωνιζομένων σε αυτά.
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5.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 1 υποπαραγράφων (1.1.1 έως
1.1.4), κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
6.
Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
διαπιστωθεί ότι αυτός ή οι υπεργολάβοι του υπέβαλαν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις
και στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
ΓΟ-20 Κατακύρωση Σύμβασης
1.
Η Επιτροπή
κατακυρωτικής απόφασης.
2.

Διενέργειας

Διαγωνισμού

εισηγείται

την

έκδοση

Η απόφαση:
2.1. Για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,

2.2. Για την κατακύρωση ή μη της Σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος
οικονομικού φορέα,
2.3. Για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης,λαμβάνεται για ποσό
άνω των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για
συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στο
πλαίσιο της απόφασης για την ενεργοποίηση του αντίστοιχου υποπρογράμματος
κατά τα άρθρα 72-76 του ν. 3883/2010 και του άρθρου 1 του ν.3978.2011. Ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί κατά την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εισάγει το θέμα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής
απόφασης. Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στους λοιπούς πλην του
προσωρινού αναδόχου, υποψηφίους το συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που
ορίζονται στο ΓΟ-24 παρ. 0.
ΓΟ-21 Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1.
Η κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση της Σύμβασης, καθώς
και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται στον προσωρινό ανάδοχο,
θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά,
αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή
γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον οι τρεις
τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας.
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2.
Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το
αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της κατακυρωτικής
απόφασης.
3.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις των όρων της παρούσας διακήρυξης, ένα ή
περισσότερα από τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
ΓΟ-22 Έννομη Προστασία
1.
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και συμφωνιώνπλαίσιο στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας διέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/2011.
2.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
Σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση των κανόνων
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 96
του ν.3978/2011, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα
άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της
αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.
ΓΟ-23 Αρμόδιο δικαστήριο
1.
Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, για τις
συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα
κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3978/2011. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/2011, για την
εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ.18/1989
(Α΄ 8).
2.
Για τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι
κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του ν.3978/2011 αρμόδιο
δικαστήριο για τις διαφορές που αναφύονται, είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
σύμφωνα με τις προβλέψεις παρ.2 του άρθρου 104 του ν.3978/2011.
3.
Οι αγωγές αποζημίωσης του άρθρου 94 του ν.3978/2011 εκδικάζονται
από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια κατά τις γενικές διατάξεις.
ΓΟ-24 Προδικαστική προσφυγή
1.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος
οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
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αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του.
2.
Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του
και της αιτιολογίας της. Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει ειδικότερα
τα στοιχεία του άρθρου 53 παρ. 2 του ν.3978/2011 και αναφέρει τις προθεσμίες
αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από το άρθρο 91
παράγραφος 2 του ν.3978/2011.
3.
Η πράξη της αναθέτουσας αρχής και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της
μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο.
4.
Η προδικαστική προσφυγή μπορεί να αποστέλλεται στην αναθέτουσα
αρχή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώνεται με
έγγραφη κατάθεση ή αποστολή με το ταχυδρομείο εντός πέντε ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής της.
5.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και
η άσκηση αυτής συνεπάγονται την άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της
σύμβασης.
6.

Η αναστολή της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται:

6.1. Σε συμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρεωτική
δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3978/2011,
6.2. Όταν μόνος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίον ανατίθεται η
σύμβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι,
6.3. Σε συμβάσεις που συνάπτονται με βάση συμφωνία-πλαίσιο
σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 45 του ν.3978/2011.
7.
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του
προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή
μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης
αυτής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίψει την προδικαστική προσφυγή.
8.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η
οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
9.
Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η
αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει επαρκή βαθμό εμπιστευτικότητας των διαβαθμισμένων
πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους φακέλους που
διαβιβάζονται από τους οικονομικούς φορείς. Διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικοί
φορείς ενεργούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με τα συμφέροντα της
άμυνας και της ασφάλειας.
10. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και,
./.

Β-49
αν την κρίνει βάσιμη, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την
προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, μέχρι την
προηγούμενη της πρώτης δικασίμου που ορίζεται για την αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων. Στην περίπτωση αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη της αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η
οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι ημέρες πριν από την
αρχική ή την, μετά την αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η τυχόν
καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε
αναβολή.
11. Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση
συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη
αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαίτερα
δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί
της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπάγγελτα χρηματική κύρωση
στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από πεντακόσια ευρώ, ούτε μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ. Το σχετικό ποσό
καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού και περιέρχεται στον
αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη.
12. Η κατά παράβαση του άρθρου 90 του ν.3978/2011 υπογραφή της
σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε
κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας.
13. Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της
σύναψης συμβάσεων που ρυθμίζονται από το ν.3978/2011 δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών
προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων που εκδίδονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων αυτών.
ΓΟ-25 Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
1.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα
σε προθεσμία δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής. Δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της
προδικαστικής προσφυγής.
2.
Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η
άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την
παράγραφο 6 του άρθρου 91 του ν.3978/2011.
3.
Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης
της αίτησης, καθώς και την προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν
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πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, η
δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες.
4.
Αντίγραφο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με κλήση κοινοποιείται με
τη φροντίδα του αιτούντος προς την αναθέτουσα αρχή και, σε περίπτωση που είναι
διαφορετική, προς την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παραλαβή των
προσφορών. Κοινοποιείται επίσης προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την
κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο
μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και της τηλεομοιοτυπίας, μέσα σε
δέκα ημέρες από την άσκηση της αίτησης.
5.
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα,
δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. Οι διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την
εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που
έχουν στη διάθεσή τους.
6.
Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης και μετά από
κλήση της αναθέτουσας αρχής τρεις ημέρες νωρίτερα, να εκδώσει, αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν αίτησης, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και
περιέχει τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης. Στα
μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης.
Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το
προδήλως αβάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, γεγονός για το οποίο αρκεί
απλή μνεία. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να ανακληθεί είτε από τον δικαστή που τη
χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί για ακρόαση
ο αιτών τρεις ημέρες νωρίτερα, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων.
7.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται
σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων
του ν.3978/2011 και η λήψη του μέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή
από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του
αιτούντος.
8.
Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του
αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου
συμφέροντος και ιδίως των εθνικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας, κρίνεται ότι
οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια
του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα
δικαιώματα του αιτούντος.
9.
Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να
δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος
όρων των εγγράφων της σύμβασης, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης
της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση
των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων
στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την
εκδίκαση της αίτησης.
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10. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την
προηγούμενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των
ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ
αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα
ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθημα,
διαφορετικά αίρεται αυτοδίκαια η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιμος για την
εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από ένα τρίμηνο από την κατάθεση
του δικογράφου.
11. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει σύμφωνα με το εν γένει περιεχόμενο της
απόφασης , τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά, ή, σε περίπτωση
παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το
τυχόν ασκηθέν κύριο ένδικο βοήθημα εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32
παράγραφος 2 του Π.Δ. 18/1989.
12. Η κατά παράβαση του άρθρου 91 του ν.3978/2011 υπογραφή της
σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε
κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας.
ΓΟ-26 Ακύρωση πράξης ή παράλειψης
1.
Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της
σύμβασης ή διάταξη του ν.3978/2011. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση όρου
που περιέχεται στα έγγραφα της σύμβασης και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές
και χρηματοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων της αναθέτουσας αρχής
περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξιολόγησης προσφορών και
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2.
Εάν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από
τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού με
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή, ή εκτός εάν η σύμβαση έχει
κηρυχθεί άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει
αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94 του ν.3978/2011.
3.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων και η σύμβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της
πριν από τη συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήματος, εφαρμόζεται αναλογικά το
άρθρο 32 παρ. 2 του Π.Δ. 18/1989.
ΓΟ-27 Κήρυξη της σύμβασης άκυρης
1.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας
σύμβασης που έχει υπογραφεί:
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1.1. Εφόσον ανατέθηκε χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που ανάλογη
δημοσίευση ήταν υποχρεωτική, ή
1.2. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 90 παρ. 5 ή του άρθρου 91
παρ. 2 του ν.3978/2011 εφόσον λόγω της παράβασης αυτής ο προσφέρων ο οποίος
ασκεί προσφυγή στερήθηκε της δυνατότητας άσκησης προσυμβατικών διαδικασιών
προσφυγής, η δε παράβαση αυτή συνδυάζεται με άλλη παράβαση των άρθρων του
δεύτερου Μέρους του ν.3978/2011, η οποία επηρέασε αρνητικά τις πιθανότητες του
προσφέροντος που ασκεί προσφυγή να αναλάβει τη σύμβαση, ή
1.3. Σε
περίπτωση
σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο,
εφόσον
παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ανάθεση με διαγωνισμό
συμβάσεων που συνάπτονται βάσει πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο.
2.

Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν επιτρέπεται:

2.1. Εάν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, σύμφωνα
με το υπόδειγμα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του ν.3978/2011, με την οποία
γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη
τουλάχιστον προθεσμία αναστολής σύναψης της σύμβασης από την επομένη της
δημοσίευσης της προκήρυξης,
2.2. Όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι δεν παραβιάστηκαν οι κανόνες
για τον τρόπο ανάθεσης συμβάσεων σε εκτέλεση συμφωνίας-πλαίσιο του άρθρου 46
του ν.3978/2011, έχει ήδη αποστείλει την απόφαση ανάθεσης της εκτελεστικής της
συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης μαζί με την αιτιολογία της σύμφωνα με το άρθρο 53
παρ. 2 του ν.3978/2011στους προσφέροντες της συμφωνίας-πλαίσιο, έχει ήδη
αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και έχει εφαρμόσει
δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της
αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που
υπέβαλαν προσφορά.
3.
Η κήρυξη της σύμβασης άκυρης έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική
ακυρότητά της. Τυχόν αξιώσεις των μερών διέπονται από τις διατάξεις περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το κατά τις
γενικές διατάξεις αρμόδιο δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει
την ακυρότητα της σύμβασης, δεν γεννάται έναντι της αναθέτουσας αρχής αξίωση
αδικαιολόγητου πλουτισμού ή η εν λόγω αξίωση ικανοποιείται μόνο εν μέρει.
4.
Το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το στάδιο εκτέλεσης
της σύμβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συμπεριφορά της αναθέτουσας
αρχής, μπορεί να κηρύξει την ακυρότητα μόνο του ανεκτέλεστου μέρους της
σύμβασης ή να συντομεύσει τη διάρκειά της.
5.
Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη
διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης, παρόλο που αυτή έχει συναφθεί κατά
παράβαση των περιπτώσεων της παραγράφου 1, το δικαστήριο μπορεί να μην την
κηρύξει άκυρη. Δεν θεωρείται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος η ύπαρξη
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οικονομικών συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης,
παρά μόνον αν η ακύρωσή της θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες, η
επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής με έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση
της σύμβασης, λόγω διεξαγωγής νέας διαδικασίας ανάθεσης, λόγω αλλαγής του
οικονομικού φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ή λόγω νομικών υποχρεώσεων που
τυχόν συνεπάγεται η ακύρωση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, μία σύμβαση δεν
επιτρέπεται να κηρυχθεί άκυρη αν οι συνέπειες της ακυρότητας θα έθεταν σε σοβαρό
κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ενός ευρύτερου προγράμματος άμυνας ή ασφάλειας το
οποίο είναι θεμελιώδες για τα συμφέροντα ασφαλείας του κράτους.
6.
Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου το δικαστήριο, με την
ίδια απόφαση, επιβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης. Το
πρόστιμο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές δεν
δεσμεύεται από τα αιτήματα των διαδίκων, αλλά εκτιμά ελευθέρως τις συνθήκες.
7.
Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης ασκείται μέσα σε προθεσμία
τριάντα ημερών:
7.1. Από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης ανακοίνωσης
σύναψης σύμβασης, εφόσον στη δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη
σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή
7.2. Από την επόμενη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλο
τρόπο, εφόσον στην ενημέρωση αυτή εκτίθενται οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν.3978/2011.
8.
Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση
να ασκηθεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την επόμενη της υπογραφής της
σύμβασης.
9.
Στην αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης εφαρμόζονται αναλογικά οι
ρυθμίσεις της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η προθεσμία και η κατάθεση αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία προσωρινής
διαταγής εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
γίνει δεκτή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή περαιτέρω εκτέλεσης της
σύμβασης.
ΓΟ-28 Αξίωση αποζημίωσης
1.
Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε
διαγωνισμό ή εν γένει από την ανάθεση σύμβασης του ν.3978/2011, κατά παράβαση
κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διάταξης του ν.3978/2011, δικαιούται
να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, με αναλογική εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του
ανετίθετο η σύμβαση αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται
αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την
αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται.
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2.
Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη ακύρωση
της παράνομης πράξης ή παράλειψης από το αρμόδιο δικαστήριο. Η προϋπόθεση
αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 92 του
ν.3978/2011, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 93 του ν.3978/2011 ή όταν, εν
γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους που δεν
συνδέονται με παραλείψεις του ενδιαφερόμενου.
ΓΟ-29 Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1.
Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή
παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθμίζουν
τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του ν.3978/2011, ζητεί την άρση αυτής, η
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που παρέλαβε τη γνωστοποίηση
διαβιβάζει μέσα σε είκοσι μία ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα
στοιχεία:
1.1. Βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
1.2. Αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν
έγινε καμιά διορθωτική ενέργεια ή
1.3. Γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης έχει
ανασταλεί είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε ύστερα από αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.3978/2011.
2.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που της
ζητηθεί να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου προς την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και να αποστείλει σε αυτή κάθε
σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο.
3.
Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του
παρόντος όρου γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καμία
διορθωτική ενέργεια λόγω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που εκκρεμεί, η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
το αποτέλεσμα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό.
4.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ΄ του
παρόντος όρου γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν
ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που
συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα
αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει
διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν
έγινε καμία διορθωτική ενέργεια.
ΓΟ-30 Περιεχόμενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια
1.
Η προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, όπως
προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του ν.3978/2011
και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή
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σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας
2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία της Επιτροπής, περιέχει τις εξής
πληροφορίες:
1.1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
1.2. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,
1.3. Αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη
σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.4. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου έχει ληφθεί απόφαση ανάθεσης της σύμβασης και
1.5. Εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η
αναθέτουσα αρχή.
ΓΟ-31 Εγγυητικές Επιστολές
1.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι:
1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.
1.3. Εγγύηση προκαταβολής.
1.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας.

2.
Σε περίπτωση παροχής είδους που είναι αδιαίρετη παροχή παραδίδονται
και εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης των ενδιάμεσων πληρωμών.
3.
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτείται σε
κάθε περίπτωση προμήθειας αμυντικού υλικού ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη
διαδικασία.
4.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα
αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
5.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην
ελληνική, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
6.
Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή Σύμβαση το πιστωτικό
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

./.

Β-56
7.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων οι
εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας.
8.
Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις προβλέψεις αυτής, λόγω
εκχώρησης των δικαιωμάτων και αναδοχής των υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτή σε άλλο οικονομικό φορέα, με μέριμνα και ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου, ο
νέος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις
υποβληθείσες από το πρώτο εγγυητικές επιστολές με αντίστοιχες ισόποσης αξίας και
τους ίδιους όρους.
ΓΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
1.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α.
(εφόσον προβλέπεται ο εν λόγω φόρος για τη συγκεκριμένη προμήθεια), ή επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συν Φ.Π.Α. (εφόσον προβλέπεται ο εν
λόγω φόρος για τη συγκεκριμένη προμήθεια), εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά
στους Ειδικούς Όρους.
2.
Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την προκήρυξη η
προσφορά για μέρος αυτών, αρκεί η εγγυητική επιστολή να καλύπτει το ποσοστό
που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την
προκήρυξη. Η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την
εγγύηση.
3.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
3.1. Την ημερομηνία έκδοσης.
3.2. Τον εκδότη.
3.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
3.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής.
3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των
συμβατικών πληρωμών.
3.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή.
3.7. Τους όρους ότι:
3.7.1.
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν
μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως.
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3.7.2.
Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση της.
3.7.3.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας
υπηρεσίας, που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
3.8. Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς
προμήθεια υλικά.
3.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που
ζητά η προκήρυξη.
4.
Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με
την προσφορά είναι:
4.1. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει
ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
4.2. Ο αριθμός της προκήρυξης.
4.3. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
4.4. Τα στοιχεία του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται.
5.
Ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
6.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «1/Β».
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του
κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση
διζήσεως και διαιρέσεως.
ΓΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
2.

Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.

3.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα πρέπει να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
3.1. Την ημερομηνία έκδοσης.
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3.2. Τον εκδότη.
3.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
3.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής.
3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των
συμβατικών πληρωμών.
3.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή.
3.7. Τους όρους ότι:
3.7.1.
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν
μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως.
3.7.2.
Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση Αναθέτουσας
Αρχής και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση της.
3.7.3.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας,
που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
3.8. Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το αντικείμενο της
προμήθειας.
3.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
4.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «1/Β».
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
Σύμβασης του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση
από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.
5.
Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται
στους Ειδικούς Όρους.
ΓΟ-34 Εγγύηση προκαταβολής
1.
Εγγύηση προκαταβολής απαιτείται εφόσον περιληφθεί σχετικός όρος στη
Σύμβαση που θα καταρτιστεί περί χορήγησης στον οικονομικό φορέα προκαταβολής.
Το ύψος αυτής είναι ισόποσο της ληφθείσας προκαταβολής προσαυξημένο κατά
τους τόκους που αναλογούν με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και για διάστημα υπολογισμού
από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού.
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2.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
2.1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2.2. Τον εκδότη.
2.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
2.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής.
2.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των
συμβατικών πληρωμών.
2.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή.
2.7. Τους όρους ότι:
2.7.1.
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν
μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως
2.7.2.
Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση Αναθέτουσας
Αρχής και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση της.
2.7.3.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας,
που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
2.8. Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το αντικείμενο της
προμήθειας.
2.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
2.10. Τον όρο της κάλυψης καταβολής των τόκων επί του ποσού αυτής
όταν καθίστανται απαιτητοί δυνάμει των διατάξεων του ν. 3433/2006.
3.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «1/Β».
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής της
Σύμβασης του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση
από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.
ΓΟ-35 Εγγύηση καλής λειτουργίας
1.
Εφόσον από την προκήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή πριν από την
έναρξη του χρόνου λειτουργίας, η αξία της οποίας καθορίζεται στην προκήρυξη και
δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 3% της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών. Η
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εγγύηση αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ουσιώδεις όρους της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της Σύμβασης και ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις μήνες.
2.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας και κάθε σχετικό με αυτήν θέμα καθορίζεται
στους Ειδικούς Όρους.
ΓΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις
Οι απαιτούμενες πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις όπως ο τύπος, τα ποσοστά,
ο χρόνος υποβολής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
ΓΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων
1.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες
μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη.
2.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.
3.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης προκαταβολής καθορίζεται στους
Ειδικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ισχύει μέχρι την οριστική
παραλαβή και τη μεταβίβαση κυριότητας του υλικού.
4.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στους
Ειδικούς Όρους.
5.
Ο χρόνος ισχύος των λοιπών πρόσθετων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.
ΓΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων
1.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών
υποψηφίων προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή
ανάθεσης.
2.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και
προκαταβολής επιστρέφονται άμεσα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Εάν το συμβατικό είδος είναι διαιρετό
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβών. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
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υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
3.
Η διαδικασία αποδέσμευσης των
εξασφαλίσεων καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

πρόσθετων

εγγυήσεων

και

ΓΟ-39 Ρήτρα Ακεραιότητας
1.
Οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, δεσμεύονται ότι, σε
όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύμβασης, δεν ενήργησαν
αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’
αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη
αυτής. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να καταθέσουν δεσμευτικές δηλώσεις ότι:
1.1. Δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που
περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψή τους μέσω των εγγράφων της Σύμβασης και
στο πλαίσιο της συμμετοχής τους, σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων
διαγωνισμών και των συναντήσεων
και διαπραγματεύσεων,
στις οποίες
συμμετείχαν και έχουν δημοσιοποιηθεί,
1.2. Δεν πραγματοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω
χειραγώγησης των προσφορών είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα
οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Ν. 3959/2011, Α΄ 93),
1.3. Δεν διενήργησαν ούτε θα διενεργήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και
μετά τη λήξη της Σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις
ή υπηρεσίες που αφορούν τη Σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης,
1.4. Δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και
μετά τη λήξη της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή
αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής,
καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ
αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησαν ή θα
χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα
προαναφερόμενα πρόσωπα,
1.5. Δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και μετά τη
λήξη της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές,
χορηγίες ή χρηματικά ποσά και επιχορηγήσεις με οποιαδήποτε μορφή ή αιτιολογία,
σε πολιτικά κόμματα, κομματικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κομμάτων,
Υπουργούς ή Υφυπουργούς ή μετακλητούς υπαλλήλους της Κυβέρνησης, βουλευτές
ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των
οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία
γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών,
ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν
χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
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2.
Εάν οι οικονομικοί φορείς παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5, επιβάλλονται οι
ακόλουθες κυρώσεις, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
2.1. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, σωρευτικά,
έκπτωση του οικονομικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον για τρία έτη,
2.2. Αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ποινική ρήτρα
ισόποση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς
και τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον για τρία έτη.
3.
Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να
συμπεριλάβουν στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου
της υπογραφής, στην οποία δηλώνουν ότι δεν παρέβησαν ως εκείνο το χρονικό
σημείο κάποια από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 5 και ότι έχουν
ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2. Η
σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής,
4.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν, αν ο
οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων, για όλα τα μέλη
της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων και, αν ο οικονομικός φορέας
χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης
των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των προηγούμενων παραγράφων από τα
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και, εφόσον δεν θεραπεύσουν αυτή την
παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση στον οικονομικό φορέα
σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική
ρήτρα ποσού ίσου με το 10%, κατ΄ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της
Σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή.
5.
Οι οικονομικοί φορείς των παραγράφων 1 και 4 υποχρεούνται να
επιβάλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και να λαμβάνουν επανορθωτικά
μέτρα, όταν κάποιος από τους διευθυντές, στελέχη ή υπαλλήλους τους παραβιάσει
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Εκτέλεση Σύμβασης
ΓΟ-40 Κατάρτιση Συμβάσεων
1.
Η αναθέτουσα αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής
απόφασης ή με την κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού, προβαίνει με βάση
την κατακύρωση, τους όρους συμφωνιών και την προσφορά του μειοδότη, στη
σύνταξη σχεδίου Σύμβασης.
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2.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.3433/2006 και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
3.
Στο σχέδιο Σύμβασης περιέχονται κατ’ ελάχιστον οι γενικοί, οικονομικοί
και τεχνικοί όροι που συμφωνήθηκαν από τα δύο μέρη και κατακυρώθηκαν από τον
ΕΟΕ.
4.
Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, υπογράφονται σε
δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και εκδίδονται ανάλογα αντίγραφα για
υπηρεσιακή χρήση. Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα γίνεται
με μέριμνα του Αναδόχου και σε περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το Ελληνικό
κείμενο.
5.
Το σχέδιο της Σύμβασης μονογράφεται αρμόδια και υπόκειται στον
προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
6.
Τη Σύμβαση υπογράφει ο ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος
πληρεξούσιος του, για λογαριασμό δε της υπηρεσίας, ο ΕΟΕ ή άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν αρμόδιο όργανο.
7.
Η Σύμβαση αποστέλλεται για την εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της
αναθέτουσας αρχής.
ΓΟ-41 Προσυμβατικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
1.
Η Σύμβαση υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του ν.4129/2013,
εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της Σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ενός
εκατομμυρίου ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
2.
Στον έλεγχο νομιμότητας της παραγράφου 1 υπάγονται και οι
ενδεχόμενες τροποποιήσεις της Σύμβασης που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις
εφαρμογής της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως του εάν η αρχική Σύμβαση διήλθε από
τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΓΟ-42 Λύση Σύμβασης
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει
τη Σύμβαση για σπουδαίο λόγο ή επειδή ο Ανάδοχος κηρύχθηκε σε κατάσταση
πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση.
2.
Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα κληθεί να παραστεί
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προκειμένου να αναπτύξει και
προφορικά τις εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του.
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ΓΟ-43 Τροποποίηση Σύμβασης
1.
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή,
εάν δεν προβλέπεται, τροποποιείται όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Κεντρικής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και απόφαση του
ΕΟΕ.
2.
Η τροποποίηση θεμελιωδών συμβατικών διατάξεων πραγματοποιείται
ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο εξετάζει
τη νομιμότητα της τροποποίησης και την αιτιολογία που τη συνοδεύει. Ως
θεμελιώδεις διατάξεις, κατ' αρχήν θεωρούνται εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στις
περιπτώσεις της παραγράφου κατωτέρω ή, σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες σε
αντικείμενο της Σύμβασης, των οποίων η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα
συμφέροντα του Δημοσίου.
3.
Διατάξεις που επιτρέπεται η τροποποίηση τους από τον ΕΟΕ, με βάση τα
στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης, χωρίς τη γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, είναι οι ακόλουθες:
3.1. Η μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών, κατά το άρθρο 37 του
ν.3433/2006, χρόνου παράδοσης ή αντικατάστασης των υπό προμήθεια υλικών ή
παρεχομένων υπηρεσιών που κρίθηκαν ακατάλληλες.
3.2. Η απαλλαγή του Αναδόχου από την παράδοση υπολοίπου που δεν
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού αντικειμένου, λόγω ειδικών
συνθηκών, με επιβολή ή όχι προστίμου σε αυτόν.
ΓΟ-44 Παρακολούθηση Σύμβασης
1.
Η παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι έργο των
αρμόδιων για την υλοποίησή της, υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Για τη συγκρότηση, το έργο και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών
Παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3978/2011
ΓΟ-45 Εκτέλεση – Εκκαθάριση Σύμβασης
1.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

και

εκκαθαρίσθηκε

όταν

1.1. Το συμβατικό αντικείμενο υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος
που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα τοις
εκατό του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.
1.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το συμβατικό
αντικείμενο που παραδόθηκε.
1.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
./.
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1.4. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
ΓΟ-46 Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμβάσεων Προμηθειών
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις
συμβάσεις είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό
Δίκαιο.
ΓΟ-47 Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό
1.
Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς ειδών που προμηθεύονται
από Αναδόχους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας καθορίζονται στους Ειδικούς
Όρους.
2.
Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης και ο τρόπος παράδοσης υλικών
(ελεύθερο στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή σύμφωνα με τους επίσημους
κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ερμηνεία των εμπορικών
όρων που κάθε φορά ισχύουν) καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
3.
Στις περιπτώσεις που η προμήθεια πραγματοποιείται με τους όρους
παράδοσης «FOB» σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS)
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της
Σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή έγγραφες οδηγίες
σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις παράδοσης η επιλογή
του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με τους εξής
περιορισμούς:
3.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή
λιμάνια χωρίς τη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
3.2. Εάν το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, η μεταφορά υπόκειται στους
όρους και συμφωνίες των κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς (CLASSIFICATION
CLAUSES). Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου,
εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.
4.
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία
φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
4.1. Ο αριθμός της Σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας
της Ελλάδος, αν υπάρχει.
4.2. Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η
εθνικότητά του και η σημαία του.
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4.3. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς
και η περιεχόμενη ποσότητα και το βάρος (μεικτό – καθαρό) ανά κιβώτιο.
4.4. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο
προορισμού.
5.
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ως άνω
τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημερίας και παραμονής σε
τελωνειακούς χώρους ή χώρους διαμετακόμισης (transit) των συμβατικών υλικών,
από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.
ΓΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού
1.

Οι απαιτήσεις ασφάλισης των ειδών καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.

2.
Σε περίπτωση που από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται παράδοση σε
σταθμό προορισμού:
2.1. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου.
2.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τη μεταφορά των
συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική εταιρεία με κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση
την αρχή της καθολικότητας των κινδύνων.
2.3. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι
πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες
του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3.
Σε περίπτωση που από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται παράδοση
στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή σε σταθμό αναχώρησης ή σε συνοριακό σταθμό
της χώρας προέλευσης ή όπως αλλιώς καθοριστεί στη Σύμβαση:
3.1. Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιείται από τον αγοραστή, με την
τήρηση αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και β.
3.2. Τυχόν επασφάλιστρα σε περίπτωση παράδοσης «CIF» ή σε
περίπτωση «FOB», όπως αυτά καθορίζονται από τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους
(INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και εφόσον η επιλογή του
πλοίου έγινε από τον Ανάδοχο, λόγω ηλικίας του πλοίου ή άλλης αιτίας, επιβαρύνουν
τον Ανάδοχο και μπορούν να εισπράττονται και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σχετικής Σύμβασης.
4.
Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των
ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από «αποθήκη
σε αποθήκη» (WAREHOUSE TO WAREHOUSE), περιλαμβανομένης και της
παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
διαμετακόμισης (transit) του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την άφιξή τους.
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5.
Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών
προσαυξημένη κατά 5%.
ΓΟ-49 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού
1.
Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας
κάθε κλάδου των ΕΔ, μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον Ανάδοχο ή τον
εκπρόσωπό του ή με αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των υπηρεσιών των
ΕΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό, των σχετικών για κάθε περίπτωση
δικαιολογητικών.
2.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο με
τη φροντίδα της υπηρεσίας των ΕΔ που πραγματοποιεί την παραλαβή, και η οποία
ζητά συγχρόνως τη χορήγηση αναστολής δασμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 150/2003 (Εφημ. E.K./L 25/30.1.2003) του Συμβουλίου και τον εκτελωνισμό
των ειδών. Μετά τον εκτελωνισμό τα είδη αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή
παραλαβών των ΕΔ για έλεγχο και σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.
3.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών
εγγράφων, ο εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύουν στην
Ελληνική Νομοθεσία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
4.
Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων που
πρόκειται να εισαχθούν με αναστολή δασμών και φόρων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για κατασκευή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα, καθορίζονται από
την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΕ με τη θεώρηση καταστάσεων πρώτων υλών,
βάσει των οποίων η μεν Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής εκδίδει τις άδειες υπαγωγής
στα ανασταλτικά καθεστώτα (Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο ή Ενεργητική
Τελειοποίηση), τα δε Τελωνεία Εισαγωγής υπάγουν τις εισαγόμενες πρώτες ύλες στα
εν λόγω καθεστώτα με βάση τις παραπάνω άδειες.
5.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής του και της Ελλάδας για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών
εξαγωγής ή και εισαγωγής όλων των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούν τέτοιες
μετά την κατακύρωση.
6.
Ο προσωρινός ανάδοχος της
δικαιολογητικά κατακύρωσης να συμπεριλάβει:

αλλοδαπής

υποχρεούται

στα

6.1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής, ότι έχει λάβει την κατ’ αρχήν έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών
Υπηρεσιών της χώρας που εδρεύει σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής του είδους
από τη χώρα του.
6.2. Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής που
θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την
έγκριση αυτών κατά περίπτωση.
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7.
Για την εξαγωγή συμβατικών υλικών από τη χώρα του Αναδόχου,
ισχύουν τα οριζόμενα στην εν ισχύ ελληνική νομοθεσία όπως περιγράφεται στο ΓΟ
- 1.
8.
Πρόσθετα θέματα που αφορούν στο χρόνο έκδοσης και παράδοσης των
αδειών εξαγωγής καθώς και στον εκτελωνισμό των υλικών καθορίζονται στους
Ειδικούς Όρους, εφόσον απαιτούνται.

ΓΟ-50 Παράδοση Υλικών
1.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το συμβατικό υλικό σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
2.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ, μετά
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής,
να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ να παρατείνεται μέχρι το 1/2
αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το συμβατικό υλικό δεν
παραλαμβάνεται από την ΕΕΠ, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την
αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το συμβατικό υλικό.
3.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που παρακολουθεί
την εκτέλεση της Σύμβασης, την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ που διενεργεί τις
παραλαβές και την ΕΕΠ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
συμβατικό υλικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την παράδοση αυτού.
4.
Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού υλικού στην αποθήκη
υποδοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία
προσκόμισης, το συμβατικό υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
5.
Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα στις
διατάξεις του ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει.
6.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί
να μετατεθεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής. Στην
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ως ανωτέρα βία θεωρούνται κατ’ αρχήν
περιστατικά όλως απρόβλεπτα, απρόοπτα και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα
άκρας επιμέλειας και σύνεσης.
7.
Θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των
συμβατικών ειδών καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
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ΓΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών
1.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών εξειδικεύεται
από τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.
2.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από τις Επιτροπές
Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) μέσα στην Ελλάδα, παρουσία του Αναδόχου ή του
νόμιμου εκπροσώπου του και του διαχειριστή που παραλαμβάνει το συμβατικό είδος.
3.
Για το σκοπό αυτόν, η Σύμβαση, μαζί με τα τυχόν επίσημα δείγματα,
αποστέλλεται έγκαιρα στην αρμόδια
υπηρεσία ελέγχου παραλαβών της
Αναθέτουσας αρχής, για την παραλαβή και εκτέλεση των περαιτέρω συναφών
ενεργειών από την ΕΕΠ. Για τον έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών, η ΕΕΠ
ενεργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 62 του ν.3433/2006.
4.
Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβών, σε ειδικές περιπτώσεις
ενισχύονται με έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη είναι
συμβουλευτική.
5.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών δεν
υλοποιείται σε υλικό που περιλαμβάνει συναινέσεις και τεχνικές αλλαγές για τις
οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής των.
6.
Οι έλεγχοι ποιοτικής παραλαβής περιλαμβάνουν μία ή συνδυασμό από
τις παρακάτω μεθόδους:
6.1. Επιθεώρηση (Inspection), που περιλαμβάνει ελέγχους χωρίς την
χρήση ειδικών οργάνων ή εργαστηρίων. Είναι μη καταστροφικός έλεγχος όπως
μακροσκοπική εξέταση, διαστασιακό έλεγχο, go-no-go και μετρήσεις.
6.2. Επίδειξη (Demonstration), μία μέθοδος επαλήθευσης που
περιλαμβάνει εμφανείς δοκιμαστικές λειτουργίες χωρίς τη χρήση ειδικών οργάνων ή
εξοπλισμού.
6.3. Ανάλυση
(Analysis),
που
περιλαμβάνει
αξιολόγηση
αποτελεσμάτων με σκοπό την παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης και βασίζεται σε
μελέτες, πιστοποιητικά ελέγχου και αποτελέσματα άλλων μορφών ελέγχων σε όλα τα
επίπεδα.
6.4. Δοκιμή Αποδοχής (Acceptance Test), μία μέθοδος επαλήθευσης
που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, εργαλεία, τεχνικές εξομοίωσης και διαδικασιών
εκτέλεσης για την αξιολόγηση λειτουργικών χαρακτηριστικών. Οι Δοκιμές Αποδοχής
περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τις εξής κατηγορίες:
6.4.1.

Δοκιμές επίδοσης

6.4.2.

Δοκιμές Λειτουργικές

6.4.3.

Δοκιμές Περιβαλλοντικές

./.

Β-70
7.
Για την ποιοτική παραλαβή η ΕΕΠ προβαίνει, όπου απαιτείται, σε
δειγματοληψία του συμβατικού είδους. Το σχέδιο και η μέθοδος δειγματοληψίας
υλοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει εκπονήσει για τον σκοπό αυτό η
αρμόδια Υπηρεσία (ΓΔΑΕΕ) της Αναθέτουσας Αρχής.
8.
Το δείγμα και αντιδείγμα υποβάλλεται σε αναγνωρισμένο από την
ΓΔΑΕΕ Κρατικό Εργοστάσιο ή Χημείο ή Εργαστήριο και σε περίπτωση αδυναμίας
των φορέων του Δημοσίου, σε εξειδικευμένο και επίσημα αναγνωρισμένο φορέα του
ιδιωτικού τομέα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του
ν.3433/2006.
9.
Για τον έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών εφαρμόζονται
επιπροσθέτως και οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3433/2006.
10. Η δαπάνη για τον έλεγχο των δειγμάτων – αντιδειγμάτων και των
πρακτικών εφαρμογών και δοκιμασιών υλικών βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΓΟ-52 Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών
1.
Η ΕΕΠ αποφασίζει σε ολομέλεια και κατά πλειοψηφία και με
υποχρεωτική καταχώριση ονομαστικώς των θέσεων των μειοψηφούντων και
συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, εάν τα είδη
είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ή πρωτόκολλο απόρριψης, εάν αυτά
δεν συμφωνούν με αυτούς και θίγουν τα συμφέροντα του Δημοσίου, και καθορίζει
συγκεκριμένα τις παρεκκλίσεις των ειδών. Υποδείγματα των πρωτοκόλλων ως
Προσθήκη «1/Β».
2.
Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μέρους ή του συνόλου των
συμβατικών ειδών, αφού υπογραφεί από την επιτροπή και ενώ στην παραλαβή
παρίσταται ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του και ο διαχειριστής της αντίστοιχης
διαχείρισης υλικών, αποστέλλεται το μεν πρωτόκολλο παραλαβής στην υπηρεσία
χρηματικής τακτοποίησης της προμήθειας, το δε πρωτόκολλο απόρριψης στην
υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις περαιτέρω ενέργειες.
3.
Η άρνηση του Αναδόχου ή του εκπροσώπου του να υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό.
4.

Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται:
4.1. Στη διαχείριση υλικού, που είναι αρμόδια για την παραλαβή.
4.2. Στον Ανάδοχο.
4.3. Στην Αναθέτουσα Αρχή.
4.4. Στην υπηρεσία ελέγχου παραλαβών προμηθειών.
4.5. Όπου απαιτείται.
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5.
Αν διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή συμβατικών ειδών, εκτροπή αυτών
από τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία όμως είναι τέτοια που δεν καθιστά τα είδη
ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του
έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να εγκρίνεται μερική ή ολική παραλαβή των ειδών με
μειωμένη τιμή, ενώ το σχετικό ποσοστό μείωσης επί τοις εκατό (%)της συμβατικής
αξίας του συμβατικού είδους προτείνεται από την ΕΕΠ.
6.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός τακτής προθεσμίας
να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη. Η προθεσμία αυτή δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2
αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών.
Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο Ανάδοχος θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο
Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των
απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5)
πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των ΕΔ. Δεν
επιστρέφονται τα απορριφθέντα πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας
για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά περιέρχονται στην κυριότητα
του Δημοσίου και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 του
ν.δ.721/1970.
7.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα
πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του έχοντος την
οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας υπέρ του
Μετοχικού Ταμείου του κλάδου. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η τυχόν
παράτασή της και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, τότε η
ποσότητα αυτή περιέρχεται στο Δημόσιο και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του
άρθρου 53 του ν.δ.721/1970.
8.
Με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον Ανάδοχο των υλικών που απορρίφθηκαν πριν
από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
Ανάδοχος να καταθέσει
χρηματική εγγύηση που καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
./.
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ΓΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού
1.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών διενεργείται από
τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ), με την παρουσία του
Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή υλικού.
2.
Η ποιοτική παραλαβή οιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να γίνει με
τους παρακάτω τρόπους είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά:
2.1. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών.
2.2. Με εργαστηριακή εξέταση.
2.3. Με πρακτική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με καταμέτρηση. Οι
τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στους όρους της Σύμβασης.
3.
Όταν απαιτείται δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του Αναδόχου
ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος λήψης των
δειγμάτων καθορίζονται στους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος ενημερώνεται με
έγγραφη ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο της δειγματοληψίας, ενώ απουσία του
δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
4.
Προκειμένου
για
προμήθειες
μηχανημάτων
γενικά,
αυτά
παραλαμβάνονται μόνο μετά από δοκιμή τους σε λειτουργία, εκτός αν έχει
συμφωνηθεί διαφορετικά στη Σύμβαση.
5.
Η συσκευασία των υλικών που παραδίδονται πρέπει να είναι αυτή που
ορίζεται από τη Σύμβαση ή διαφορετικά η τυποποιημένη στο εμπόριο.
6.
Τα είδη συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν για την παράδοση των
υλικών δεν επιστρέφονται στον Ανάδοχο.
7.
Για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή συντάσσεται από την
ΕΕΠ πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται ως Προσθήκη «1/Β» και
υπογράφεται από την ΕΕΠ, τον Ανάδοχο και τον Διαχειριστή που το παραλαμβάνει.
8.
Ο χρόνος παραλαβής των υλικών εσωτερικού καθορίζεται στους
Ειδικούς Όρους.
9.
Ο ακριβής τρόπος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των συμβατικών
αντικειμένων εσωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.
ΓΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό
1.
Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το εξωτερικό καθορίζεται στη
Σύμβαση με βάση την κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας.
2.
Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση
τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει τον
./.
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ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή σε διεθνές γραφείο
ελέγχου πιστοποιημένο από αρμόδιο κρατικό φορέα. Το διεθνές γραφείο ελέγχου
εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή η οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια
ΕΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο
ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους αξιωματικούς ή
υπαλλήλους, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η
επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην υπηρεσία πρακτικό του διενεργηθέντος
ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
4.
Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθειών προβαίνουν στην
παραλαβή των υλικών εξωτερικού με βάση τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου που
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μετά από ποσοτικό έλεγχο. Οι ΕΕΠ
προμηθειών μπορούν να εκτελούν πρόσθετους ελέγχους για την τεκμηρίωση της
ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας).
5.
Όρους.

Ο χρόνος παραλαβής των υλικών εξωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς

6.
Ο ακριβής τρόπος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των συμβατικών
αντικειμένων εσωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

ΓΟ-55 Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής
1.
Αν ο Ανάδοχος δεν συμφωνεί με την απόφαση της ΕΕΠ, με την οποία
απορρίπτεται το σύνολο ή μέρος των υπό παραλαβή ειδών ή γίνεται δεκτή η
παραλαβή τους με έκπτωση, δικαιούται να ζητήσει, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της παραλαβής με
έκπτωση τιμής, την παραπομπή της υπόθεσης σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου
και Παραλαβής. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται έγγραφα στον αρμόδιο φορέα που
πραγματοποιεί την προμήθεια.
2.
Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αφού λάβει υπόψη
το σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του Αναδόχου
ή του νόμιμου εκπροσώπου του και αφού εξετάσει πάλι το υπό προμήθεια είδος με
τον τρόπο που προβλέπει η Σύμβαση και επαναλάβει τους ελέγχους της
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής, γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, με
πρακτικό:
2.1. Εάν εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Παραλαβών καλώς ή όχι.
2.2.
Εάν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί και ότι είναι ισότιμο
με αυτό που καθορίζεται από τη Σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής,
εφόσον οι διαφορές που εμφανίζονται είναι ασήμαντες και δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του.
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2.3.
Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά με τη συμβατική
τιμή ή με ελαττωμένη και σε ποιο ποσοστό ή να απορριφθεί οριστικά.
3.
Το πρακτικό της Επιτροπής, που υπογράφεται από όσους συμμετείχαν
σε αυτή, υποβάλλεται στην υπηρεσία που συγκρότησε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή,
για έκδοση της σχετικής απόφασης, από τον έχοντα την οικονομική εξουσία ή
δικαιοδοσία. Μετά την έκδοση της απόφασης η Δευτεροβάθμια Επιτροπή
υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχο πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου ορίζεται
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 248631 (ΦΕΚ β’905/13.7.2006) υπουργική απόφαση ή
στο Π.Δ της παραγράφου 3 του Άρθρου 105 του ν.3978/2011 που θα την
αντικαταστήσει.
4.
Ο Ανάδοχος, εφόσον η διαφορά παραπέμφθηκε στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή, δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δημόσιο αποζημίωση για ζημία που
υπέστη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση της τελικής
απόφασης.
5.
Η συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής
από ανώτερους αξιωματικούς, που δεν πήραν μέρος στις επιτροπές διεξαγωγής του
διαγωνισμού και παραλαβής του είδους που επανεξετάζεται και από ένα μέλος το
οποίο αντιπροσωπεύει τον εμποροβιομηχανικό κλάδο, καθώς και ο τόπος και ο
χρόνος συνεδρίασής της, ορίζονται έγκαιρα από τον αρμόδιο φορέα
πραγματοποίησης της προμήθειας κατά περίπτωση. Στην παραπάνω Επιτροπή
μπορούν να συμμετέχουν και μόνιμοι υπάλληλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
6.
Έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους ή άλλες δαπάνες, που
προκαλούνται στο πλαίσιο των ελέγχων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, βαρύνουν
τον συμβαλλόμενο που αιτείται την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή.
7.
Με απόφαση του ΕΟΕ μπορεί να επανεξετάζεται το συμβατικό είδος από
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε
οριστικά από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους.

ΓΟ-56 Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά
1.
Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού πρέπει να
είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή
μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των
δειγμάτων ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. Εάν στη σχετική Σύμβαση
δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για
τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
2.
Τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά, εφόσον
απαιτούνται, κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα – αντίδειγμα)
όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, και λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην
όμως, το ένα από αυτά αποστέλλεται απευθείας από την αρμόδια ΕΕΠ για
εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.
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3.
Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την ΕΕΠ για να
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της
παραλαβής των υλικών, εάν λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη
διαδικασία ελέγχων.
4.
Εάν τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά είναι ευπαθή ή
επικίνδυνα, ο υπηρεσιακός φορέας και ο πρόεδρος της αρμόδιας ΕΕΠ αντίστοιχα
υποχρεούται να αναγράφει τούτο επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα και να
καθορίζει τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.
5.
Εάν για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι
απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της
υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του
δείγματος.
6.
Λήψη μέρους του δείγματος, όταν απαιτείται, γίνεται ενώπιον του
υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγμάτων.
7.
Εάν από τη Σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί
διενεργούνται από εργαστήρια των ΕΔ και, αν δεν υπάρχουν, από το Γενικό Χημείο
του Κράτους ή από οιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα,
όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του
ν.1943/1991 ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του
ελέγχου. Σε περίπτωση αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων, οι έλεγχοι μπορεί να
πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια.
8.
Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών
εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την κατ' έφεση εξέταση των οικείων
αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας από
το Γ.Χ.Κ. ή εάν λόγω της φύσης του υλικού ή της μορφής του ελέγχου το Γ.Χ.Κ. δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται από τα εργαστήρια
των ΕΔ ή αν δεν υπάρχουν, από οιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο
51 του ν.1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.1943/1991, εκτός από το εργαστήριο
που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο
κατάλληλο εργαστήριο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από αυτό που διενήργησε τον
αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή
άλλου φορέα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την
περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του Αναδόχου για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει
να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση
εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπαγγέλτως με απόφαση του έχοντος την οικονομική
εξουσία ή δικαιοδοσία, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής
Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του
πρωτοκόλλου της ΕΕΠ. Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του
υπηρεσιακού φορέα και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο Ανάδοχος.
Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρξει διαφωνία από τον
εκπρόσωπο του υπηρεσιακού φορέα ή τον Ανάδοχο σε τεχνικό θέμα (όπως
εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια
σε σχετικό πρωτόκολλο και η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό
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Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι
υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
9.
Η επιστροφή των δειγμάτων του Αναδόχου, που κατατέθηκαν με την
προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των
ελέγχων, γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την
αρμόδια ΕΕΠ και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και
ευθύνη τους. Τα δείγματα που δεν παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω
εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξης τους, εφόσον έχουν
εμπορική αξία, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των ΕΔ, για τον οποίο
διενεργείται η προμήθεια, άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο
επιτροπή.
10. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ' έφεση εξέταση
επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των
συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Τα δείγματα που δεν
παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω εκποιούνται από την υπηρεσία
παραλαβής και φύλαξης τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του Μετοχικού
Ταμείου του κλάδου των ΕΔ, για τον οποίο διενεργείται η προμήθεια, άλλως
καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή.

ΓΟ-57 Εκπρόθεσμες Παραδόσεις
1.
Εάν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση, και μετά τη
λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες
επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του συμβατικού είδους ως
εξής:
1.1. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως
0,67% δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες.
1.2. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως
1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για
τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες.
1.3. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως
2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για
τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες.
1.4.
Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80%
έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα,
για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες».
1.5. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90%
έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα,
για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες.
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1.6. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται
ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι
ημερολογιακές ημέρες.
2.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί
της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.
Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης
- παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική
αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
Αναθέτουσας Αρχής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
Ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος
υπερημερίας επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη
της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση
του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερημερίας.
5.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο
Ανάδοχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί
εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο Ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται
στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου που διενεργεί την προμήθεια ή του κλάδου των ΕΔ
για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια.
6.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων το πρόστιμο
και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικώς σε όλα τα μέλη της τα οποία ενέχονται ως προς
τον φορέα εις ολόκληρον για την καταβολή του ποσού.
ΓΟ-58 Πληρωμές-Προκαταβολές
1.
Ως πηγές ή μέθοδοι χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και όλοι οι
ισχύοντες
τρόποι
αυτοχρηματοδότησης,
χρηματοδότησης
ή
συμφωνίας
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), αλλά και οιαδήποτε πρόσφορη μέθοδος που
είναι εναρμονισμένη με την κείμενη νομοθεσία. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για τη διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων, που
απορρέουν από τις συμβάσεις προμηθειών εξοπλιστικού υλικού του ΥΠΕΘΑ μπορεί
να χρησιμοποιούνται οι τεχνικές διαχείρισης, που προσφέρουν οι διεθνείς
χρηματαγορές, όπως συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος ή και επιτοκίου, συμφωνίες
ανταλλαγής δικαιωμάτων.
Η δυνατότητα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης
αποπληρωμής καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Στην περίπτωση που
προβλέπεται πρόταση χρηματοδότησης ο ΥΕΘΑ προκειμένου να αποφανθεί, μπορεί
να συγκροτήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από αξιωματικούς ή
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υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή αν απαιτείται συναρμόδιων
Υπουργείων με κοινή υπουργική απόφαση.
2.
Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα
πληρωμών καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.
3.
Προθεσμιακός διακανονισμός του τιμήματος των προμηθειών
επιτρέπεται και πραγματοποιείται με βάση όσα ορίζονται από τη σχετική Σύμβαση.
Στις συμβάσεις προμήθειας υλικών δεν επιτρέπονται τμηματικές πληρωμές χωρίς
παραλαβή υλικών ανάλογης αξίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση
της προμήθειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σχεδίασης - ανάπτυξης κατασκευής των προς προμήθεια υλικών με κάλυψη τραπεζικής εγγύησης.
4.
Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και με όσα ορίζονται
στην κατακυρωτική απόφαση και τη σχετική Σύμβαση, είτε με έκδοση χρηματικού
εντάλματος (τακτικού ή προπληρωμής) είτε από την πάγια προκαταβολή και βάσει
των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο αυτό και συμπληρώνονται από την
κατακυρωτική απόφαση ή Σύμβαση.
5.
Για τις προμήθειες από το εξωτερικό η πληρωμή γίνεται με έμβασμα. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πλήρη αιτιολόγηση και τεκμηριωμένη εισήγηση
μπορεί να γίνεται η πληρωμή με άνοιγμα πίστωσης υπέρ του Αναδόχου με απόφαση
του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48
του ν.3433/2006.
6.
Ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται στους
Ειδικούς Όρους.
7.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των
συμβατικών ειδών στον Ανάδοχο είναι:
7.1. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας:
7.1.1.
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του
εργοστασίου κατασκευής του υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, όπως
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.
7.1.2.

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του

φορέα.
7.1.3.
Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής του Αναδόχου που να
αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου όταν
το τιμολόγιο δεν φέρει την εν λόγω ένδειξη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου
διαφορετικό δικαιολογητικό.
7.1.4.

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
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7.1.5.

Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς

Όρους.
7.1.6.
Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια
Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπως Προσθήκη «1/Β» του παρόντος, όπου
απαιτείται.
7.1.7.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από
τη Σύμβαση.
7.2. Για προμήθειες από το εξωτερικό:
7.2.1.
Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο
όνομα του αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος
πληρώνεται στον τόπο προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο
παράδοσης.
7.2.2.

Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών.

7.2.3.
Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής του Αναδόχου, που θα
φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου διαφορετικό
δικαιολογητικό.
7.2.4.
Νόμιμο αποδεικτικό εξόφλησης του Αναδόχου, εάν το
τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.
7.2.5.

Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς

Όρους.
7.2.6.
Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου
κατασκευής του υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας όπως καθορίζεται
στους Ειδικούς Όρους.
7.2.7.

Πρωτόκολλο

Οριστικής

Ποιοτικής

και

Ποσοτικής

Παραλαβής.
7.2.8.
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του
φορέα, εφόσον από τη Σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στις αποθήκες των ΕΔ.
7.2.9.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης
ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο
άρθρο 35 του ν.3433/2006.
7.2.10.
στους Ειδικούς Όρους.

Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, όπως καθορίζεται
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7.2.11. Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια
Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπως της Προσθήκη «1/Β» του παρόντος.
7.2.12. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από
τη Σύμβαση.
8.
Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε αριθμό
επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με τη Σύμβαση.
9.
Για προμήθειες - υπηρεσίες μέσω υπηρεσιών εξωτερικού των ΕΔ και εάν
το αντικείμενο των πληρωμών υπάγεται ανελαστικά σε διαφορετική νομοθετική
ρύθμιση ή συναλλακτικά ήθη της χώρας προμήθειας, παρέχεται η δυνατότητα
απόκλισης από τους προαναφερόμενους τρόπους εξόφλησης κατόπιν έγκρισης των
αρμόδιων υπηρεσιών οικονομικής μέριμνας των κλάδων των ΕΔ.
10. Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο με την προσφορά του,
χορηγείται κατά την κρίση της υπηρεσίας και μετά από απόφαση εκείνου που έχει
δικαίωμα έγκρισης της δαπάνης έντοκη προκαταβολή, με παροχή ισόποσης
τραπεζικής εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας. Το ποσοστό
προκαταβολής ανέρχεται μέχρι 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση
που Ανάδοχος εξωτερικού ζητήσει και εγκριθεί με απόφαση του οργάνου των ΕΔ
που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, την πληρωμή του τιμήματος με
άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου πίστωσης, δεν επιτρέπεται η
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το
επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
12. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών συμψηφίζονται, αναλογικά
με την αξία των ειδών που παραδίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή
της εγγύησης προκαταβολής.
13. Οι πληρωμές στους εκτός της χώρας Αναδόχους των ΕΔ διενεργούνται
με έμβασμα μέσω του Τραπεζικού Συστήματος είτε απευθείας σε αυτούς είτε μέσω
των υπηρεσιών των ΕΔ στο εξωτερικό, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο τρόπος πληρωμής του δικαιούχου με
έμβασμα μέσω ειδικού τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί απλή
αποστολή χρημάτων με δικαιολογητικό μόνο την απόδειξη αυτού που εισέπραξε.
14. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οργάνου των ΕΔ που έχει την οικονομική
εξουσία ή δικαιοδοσία, η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο του εξωτερικού
μπορεί να πραγματοποιείται με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου
πίστωσης, η οποία πρέπει να εκτελεσθεί βάσει των δικαιολογητικών που
καθορίζονται με την εν λόγω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Ο υπόψη τρόπος πληρωμής μπορεί να
γίνει μόνο μετά από πλήρως αιτιολογημένη και εναρμονισμένη με τα συμφέροντα του
Δημοσίου εισήγηση του αρμόδιου φορέα.
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15. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται θέματα
που αναφέρονται ιδιαίτερα στα εξής:
15.1. Έκδοση οδηγιών προς την τράπεζα.
15.2. Έκδοση του χρηματικού εντάλματος.
15.3. Άνοιγμα πίστωσης από την τράπεζα.
15.4. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων.
15.5. Εντολή προς την τράπεζα για την πληρωμή της προμήθειας του
αντιπροσώπου, μετά την παραλαβή του υλικού, καταβολή των κρατήσεων, κατάθεση
του υπόλοιπου αδιάθετου ποσού στο Δημόσιο Ταμείο και αποστολή στην αρμόδια
υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών απόδοσης του χρηματικού εντάλματος. Η
καταβολή σε ευρώ της προμήθειας του αντιπροσώπου γίνεται με βάση το δελτίο
τιμής συναλλάγματος της ημερομηνίας του ανοίγματος της πίστωσης από την
τράπεζα.
16. Τα χρονικά όρια της ισχύος της πίστωσης που ανοίχθηκε περιορίζονται
από την επιτρεπόμενη προθεσμία απόδοσης λογαριασμού κάθε ΧΕΠ.
17. Η πίστωση που ανοίχθηκε τροποποιείται επί:
17.1. Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου.
17.2. Μερικής ή ολικής ματαίωσης της προμήθειας.
17.3. Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου.
17.4. Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού με την έκδοση
νέου ΧΕΠ, συμπληρωματικού του πρώτου.
18. Δυνατότητα πληρωμής αλλοδαπού Οίκου σε καθαρές τιμές αλλοδαπού
νομίσματος, που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, για προμήθειες των
κλάδων των ΕΔ, υπάρχει μόνο εφόσον προβλεφθεί συμβατικά, και αφορά
περιπτώσεις προμηθειών που γίνονται εκτός της χώρας.
19. Οι κρατήσεις στις παραπάνω δαπάνες που προβλέπονται υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων, εφόσον δεν γίνονται δεκτές από τους αλλοδαπούς οίκους,
προσαυξάνουν το κόστος (αξία υλικού και υπόλοιπες δαπάνες μέχρι την παράδοσή
του στις αποθήκες των ΕΔ) του υπό προμήθεια είδους, κατά ποσοστά που
αναλογούν και ισχύουν κάθε φορά, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού
των κλάδων των ΕΔ.
20. Εφόσον το συμβατικό αντικείμενο αφορά σε υπηρεσίες,
δικαιολογητικά και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
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ΓΟ-59

Επιστροφή του Σταθερού και μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους

1.
Εάν κατά την εκτέλεση της προμήθειας ενός συμβατικού είδους προκύψει
κόστος έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, πιστοποίησης, ενσωμάτωσης και
ολοκλήρωσης συστημάτων ή υποσυστημάτων που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή,
τότε, αν αυτό το κόστος συμπεριλαμβάνεται ή θα συμπεριληφθεί από τον ανάδοχο
στο κόστος του ίδιου συμβατικού είδους που προσφέρεται ή θα προσφερθεί, ολικώς
ή μερικώς, σε άλλον πελάτη του, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ αναλογία, το μη επαναλαμβανόμενο κόστος για το
υπόψη υλικό (Non Recurring Cost), συμπεριλαμβανομένης της διαχρονικής
προσαρμογής του τιμήματος, σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, οι παράγοντες του
οποίου είναι:
1.1. Το μη επαναλαμβανόμενο κόστος (σταθερό) που πλήρωσε η
Υπηρεσία στον Ανάδοχο για το υπόψη συμβατικό είδος,
1.2. Η συνολική ποσότητα του συμβατικού είδους για όλους τους
επόμενους πελάτες του αναδόχου,
1.3. Η ποσότητα συμβατικού είδους,
1.4. Η ποσότητα του συμβατικού είδους στη Σύμβαση του πελάτη του.
2.
Οι τιμές των παραγόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1
καθορίζονται με βάση τη χρέωση της Αναθέτουσας Αρχής με το μη
επαναλαμβανόμενο κόστος και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας επόμενων
πελατών του αναδόχου, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή,
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
3.
Οι ειδικές λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού και τη
διαδικασία επιστροφής του σταθερού και μη επαναλαμβανόμενου κόστους για το υπό
προμήθεια είδος καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.

ΓΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο- Κρατήσεις και Εισφορές – Φόροι και
Δασμοί.
1.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, τα οποία καταστρέφονται κατά
τις δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών – εργοστασιακών
ελέγχων, βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη Σύμβαση.
2.

Τα έξοδα συσκευασίας βαρύνουν τον Ανάδοχο.

3.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, καθώς και των
εργαστηριακών – εργοστασιακών ελέγχων, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο
στο εξωτερικό και εσωτερικό, βαρύνει τον Ανάδοχο.
4.
Πρόσθετοι έλεγχοι που εκτελούνται από τις Επιτροπές Ελέγχου και
Παραλαβής κατά την παραλαβή των υλικών εξωτερικού για την τεκμηρίωση της
ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας), βαρύνουν τον Ανάδοχο.
./.
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5.
Σε περίπτωση που ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το
εξωτερικό ανατεθεί σε διεθνές γραφείο ελέγχου τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει
συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα
πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές
γραφείο ελέγχου, ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από τον
απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
6.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις ΕΕΠ
βαρύνει τους Αναδόχους και δεν καταβάλλεται.
7.
Το κόστος των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα
ιδιωτικά εργαστήρια, σε περίπτωση αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων, βαρύνει
τον Ανάδοχο.
8.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά περιλαμβάνονται στους Ειδικούς Όρους. Η πληρωμή των
κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους
Ειδικούς Όρους.
9.
Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με εισφορές
υπέρ Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή αντίστοιχου φορέα, στην
περίπτωση που ο Ανάδοχος ή οι υποκατασκευαστές του απασχολήσουν εντός της
Ελλάδας προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
10. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με εισφορές,
και κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε επιχειρηματική
δραστηριότητα που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος εντός της Ελλάδας για την υλοποίηση
ή τη διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας προμήθειας.
11. Οιοιδήποτε και όλοι οι φόροι και δασμοί που επιβάλλονται από την
Ελληνική Δημοκρατία αποκλειστικά και μόνο για την εισαγωγή και παράδοση των
Συμβατικών Ειδών της Σύμβασης θα επιβαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
12. Οιοιδήποτε και όλοι οι φόροι και οι δασμοί που επιβάλλονται από Κράτη
και Αρχές εκτός της Χώρας της Αναθέτουσας Αρχής που συνδέονται με την εκτέλεση
της προμήθειας επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
13. Η καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την υπόψη
προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο
οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
14. Τα συμβατικά είδη δεν επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/2003 (Εφημ. Ε.Κ./L 25/30.1.2003) του
Συμβουλίου.
15. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με φόρους, και
δασμούς του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που θα
αναπτύξει ο Ανάδοχος στη Χώρα της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση ή τη
διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας προμήθειας.
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16. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με το φόρο
εισοδήματος υπέρ του Ελληνικού κράτους που παρακρατείται από κάθε πληρωμή
προς τον Ανάδοχο ή τους υποκατασκευαστές του για υπηρεσίες που παρέχονται στη
Χώρα της Αναθέτουσας Αρχής και που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης. Η εν λόγω παρακράτηση θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και θα υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος
κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
17. Τυχόν άλλα έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο περιλαμβάνονται
στους Ειδικούς Όρους
ΓΟ-61 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου – Κυρώσεις
1.
Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του έχοντος την οικονομική
αρμοδιότητα ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη
Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του ν.3433/2006.
3.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της
Αναθέτουσας Αρχής που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
3.1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου
για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του κλάδου που ενεργεί την
προμήθεια.
3.2. Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους υποψήφιους
Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού
είτε με διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό
σε βάρος του της μεγαλύτερης διαφοράς τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε
άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από
όσα του οφείλει το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων
εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του συμβατικού είδους. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την
κρίση του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
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3.3. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε
στον έκπτωτο από τη Σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο
για τόκο υπερημερίας.
4.
Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και
της επ' αυτού γνωμοδότησης.
5.
Εάν η προμήθεια του συμβατικού είδους σε βάρος του έκπτωτου
Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της Σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος,
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται
υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
6.
Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της
ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για θετική
ζημία που προήλθε από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την
προμήθεια που του κατακυρώθηκε.
7.
Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ή κήρυξης του Αναδόχου ως
εκπτώτου και μέχρι την επιστροφή της προκαταβολής οφείλεται τόκος υπερημερίας.
Τόκος υπερημερίας οφείλεται και επί εκπρόθεσμων παραδόσεων σύμφωνα με
σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3433/2006.
8.
Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εισπράττονται, με
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί
είσπραξης δημοσίων εσόδων διατάξεις, σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως
εκπτώτου ή λύσης της Σύμβασης και εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβολή
και τους τόκους μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για αυτό.
9.
Για το χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμοδίως ότι
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο
Ανάδοχος έχει λάβει τέτοια.

ΓΟ-62 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων
1.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή τη Σύμβαση, όταν:
1.1. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
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1.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
2.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, αλλά μετατίθενται οι
συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή
μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής ,
εφόσον διαπιστωθεί:
2.1. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας
υπηρεσίας.
2.2. Ανωτέρα βία.
3.
Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης Σύμβασης
πρέπει να δηλωθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την εκδήλωση τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας
Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα
στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους

ΓΟ-63 Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Τα κάθε φύσης δικαιώματα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου που ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, των
Οργανισμών και των εν γένει Εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, που
απορρέουν από μη εφαρμογή των όρων συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, με φροντίδα
της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια.

ΓΟ-64 Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή
υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων.
2.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών, με όρο στη σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε
αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση
της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη
προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς
και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των
απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 95 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.
3.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονομικού
φορέα σε προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του οικονομικού φορέα, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση.
Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις
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που τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή-οικονομικού φορέα, ακόμη και μετά την
αναγγελία της εκχώρησης.

ΓΟ-65 Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
Επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου, Αναδόχου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και νομικών
προσώπων που απορρέουν εκατέρωθεν από την ίδια Σύμβαση προμήθειας ή από
συνδεδεμένες με αυτή συμβάσεις.

ΓΟ-66 Αλλαγή στην Κατοχή των Μετοχών της Αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας
Στις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας για οιαδήποτε αλλαγή στην κατοχή των
μετοχών της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας που συνεπάγεται τον έλεγχο της διοίκησης
της ή αλλαγή στην κατοχή μετοχών ή μετασχηματισμός της σε άλλη εταιρική μορφή
ενημερώνεται εγγράφως από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ο ΥΕΘΑ. Ο τελευταίος
δύναται ή να συναινέσει στην προαναφερθείσα μεταβολή της κατοχής των μετοχών ή
να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση θεωρούμενης της μεταβολής αυτής της μετοχικής
σχέσης ως σπουδαίου λόγου.
ΓΟ-67 Έλεγχος και Επιθεώρηση των Υποψηφίων
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με δικές της δαπάνες να αναθέτει σε
ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία την επιθεώρηση και τον έλεγχο όλων των συμβατικών
σχέσεων και πληρωμών των Υποψηφίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, με τους υπεργολάβους,
προμηθευτές τους και παρόχους υπηρεσιών ή οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την
ανατεθείσα Σύμβαση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που κοινοποιείται σε αυτούς.
2.
Στο πλαίσιο του ελέγχου της παραγράφου 1, η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω
της ελεγκτικής εταιρίας, δικαιούται να ελέγχει κάθε έγγραφο και στοιχείο, έντυπο ή
ηλεκτρονικό, ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους και οπουδήποτε και εάν
αυτά φυλάσσονται, όπως ιδίως τα λογιστικά, εταιρικά και εμπορικά βιβλία και την
ηλεκτρονική αλληλογραφία των Υποψηφίων και να λαμβάνει αντίγραφα ή
αποσπάσματά τους. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρούσας παραγράφου, στην
έννοια του Υποψηφίου εμπίπτουν και οι διοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι,
διαχειριστές, εντεταλμένοι στη διοίκηση ή τη διαχείριση, καθώς και το προσωπικό με
κάθε είδους σχέση εργασίας, όπως και οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία.
3.
Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται να διευκολύνουν τη
διαδικασία του ελέγχου και διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές της Αναθέτουσας Αρχής
έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τους ζητείται και που
βρίσκεται στην κατοχή ή τον έλεγχό τους.
4.
Οι ελεγκτές δικαιούνται να θέτουν ερωτήσεις στο προσωπικό και στη
διοίκηση των Υποψηφίων της παραγράφου 1 σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα
εμπίπτει στο αντικείμενο του ελέγχου, όπως αναφορικά με τις συναλλαγές των
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Υποψηφίων σε σχέση με την ανατεθείσα Σύμβαση. Ο έλεγχος διεξάγεται κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηματικές
δραστηριότητες των Υποψηφίων.
5.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο τις
παραπάνω πληροφορίες, δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Υποψηφίου, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου.
6.
Εάν οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 αρνούνται, παρεμποδίζουν με
οποιονδήποτε τρόπο ή δυσχεραίνουν τον έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται
στο άρθρο 11 του ν.3978/2011, ιδίως εάν αρνούνται να επιδείξουν τα αιτούμενα
βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματα ή
να παράσχουν απαντήσεις σε ερωτήματα των ελεγκτών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης, να κηρύξει τον Υποψήφιο έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού
ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης που έχει
συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να
επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον
αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό
διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών.
ΓΟ-68 Μεταβολές στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και στη Διοίκηση του Υποψηφίου
1.
Σε περίπτωση που η οικονομική αξία της Σύμβασης προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του
ν.3978/2011, είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ χωρίς
ΦΠΑ, εάν ο Υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν είναι ατομική επιχείρηση,
γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή την
ταυτότητα:
1.1. Των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νομικών
προσώπων, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων
ψήφου στο κεφάλαιο του Υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της συμμετοχής αυτής.
1.2. Των προσώπων που, αν και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα
της προηγούμενης περίπτωσης, ασκούν τον έλεγχο του Υποψηφίου, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3978/2011.
1.3. Των μελών των οργάνων της διοίκησης του Υποψηφίου μαζί με το
βιογραφικό σημείωμα αυτών.
2.
Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 γνωστοποιούν στην Αναθέτουσα Αρχή,
μετά τη σύναψη της Σύμβασης, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες αφότου συντελεστεί,
την απόκτηση ή εκχώρηση συμμετοχών στο κεφάλαιό τους, οι οποίες επιφέρουν
οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα ή τα στοιχεία των προσώπων που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3978/2011. Η
ίδια υποχρέωση ισχύει όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά ή παύει να έχει,
άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του αναδόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 του ν. 3978/2011, και σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης,
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απορρόφησης, αλλαγής νομικής μορφής ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού του
αναδόχου.
3.
Μέσα σε τρεις μήνες από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 12 ν.3978/2011, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται:
3.1. Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή
εταιρικό μετασχηματισμό, όταν πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας
ή δημόσιου συμφέροντος και να ζητήσει από τον Υποψήφιο τα κατά την κρίση της
απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη προθεσμία που δεν
υπερβαίνει τους δύο μήνες. Μετά την εξέταση των στοιχείων αυτών, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δημόσιου συμφέροντος, να καταγγείλει τη Σύμβαση. Η μη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης
υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων από τον Ανάδοχο δίνει στην Αναθέτουσα Αρχή
το δικαίωμα να καταγγείλει, άνευ ετέρου, τη Σύμβαση.
3.2. Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή
εταιρικό μετασχηματισμό, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής
ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος και να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε κάθε
περίπτωση, λόγο δημόσιου συμφέροντος συνιστά ιδίως η πιθανολόγηση ότι τα
πρόσωπα που πραγματοποίησαν τη συμμετοχή ή ασκούν έλεγχο στον Ανάδοχο,
περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα
συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για να εγγυηθούν την
οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν την ορθή διαχείριση της
υπό εκτέλεση Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της ή να εξασφαλίσουν την
αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών που δυνητικά θα
μπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συμφέροντα ή εάν η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
αμφιβολίες για τη νομιμότητα προέλευσης, την αληθή κυριότητα ή την επάρκεια των
οικονομικών πόρων των προσώπων που πραγματοποίησαν τη συμμετοχή ή ασκούν
έλεγχο στον Ανάδοχο, καθώς και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν άμεσα ή
έμμεσα τα πρόσωπα αυτά.
4.
Η καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
12 του ν.3978/2011 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ισχύει
από την κοινοποίησή της στον Ανάδοχο, όπως προβλέπει η σχετική Σύμβαση. Με
την ίδια απόφαση μπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον Ανάδοχο κατάπτωση των
εγγυητικών επιστολών και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών.

ΓΟ-69 Αρχές που Διέπουν τη Σύναψη Συμβάσεων
Η Αναθέτουσα Αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς
διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια.

ΓΟ-70 Υποχρεώσεις Εχεμύθειας των Αναθετουσών Αρχών
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3978/2011, ιδίως εκείνων που
αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων
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συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 παράγραφος 2 και στο άρθρο 53, και σύμφωνα προς το
ελληνικό δίκαιο, ιδιαίτερα τη νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση
και με την επιφύλαξη κεκτημένων μέσω Σύμβασης δικαιωμάτων, η Αναθέτουσα Αρχή
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει Υποψήφιοι και τις οποίες
αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.

ΓΟ-71 Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει στους οικονομικούς φορείς
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,
τις οποίες κοινοποιούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών και
ανάθεσης της Σύμβασης. Μπορεί επίσης να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των υπεργολάβων τους στις απαιτήσεις αυτές.
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