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Αριθ. Διακήρυξης  808/ 2019 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ P-3B ORION TOY ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΣΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΕΤΩΝ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 50.000,00 €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: 150.000,00 €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 

 

C.P.V. : 71318000-0 
 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΓΙΑ 3 ΕΤΗ) 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 3 ΕΤΗ) 
   

25.000,00 €, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

75.000,00 €, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

50.000 €, χωρίς Φ.Π.Α. 150.000,00 €, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :   ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  : 

 31.07.2019 (Κ.Α.Δ. 39390) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :   Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της 
χαμηλότερης τιμής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (E.A.B Α.Ε), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. 
Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ. 115 27), προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου/ αναδόχων για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για το Πρόγραμμα Τροποποίησης/Αναβάθμισης 
Αεροσκαφών Ρ-3Β Orion του Πολεμικού Ναυτικού», σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
του Παραρτήματος «Α», το οποίο, μαζί με το Παράρτημα «Β» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης διακηρύξεως. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 

1) Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 Εργοστάσιο : Τ.Θ.23,  Τ.Κ. 320 09 Τανάγρα Βοιωτίας 

Υπόψη: Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & 

Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων, κτ.81, υπόψη 

κας Βασιλείου 

«Διακήρυξη Νο 808/ 2019» 

2) Αρμόδιος για πληροφορίες:  

κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου 

3) Τηλέφωνα: 

  22620 52608/  22620 52891/ 22620 52000 

4) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

 mvasiliou@haicorp.com  και  

RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com 

5) Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): 

http://www.haicorp.com/ 

 

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Ο Διαγωνισμός διέπεται: 
(Α) Από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

(Β) Από τις διατάξεις : 

-Του 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», όπως ισχύει.  

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α �161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

- Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία” 
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-Tου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 
 
-Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης – 
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
 
-Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  

Γ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. (Κ.Α.Δ. : 39390)} και στον 
ιστότοπο «Διαύγεια»: {http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΑΔΑ : 7ΧΠΝ469Η1Γ-ΝΨΤ) σύμφωνα με το 
νόμο 3861/2010, όπως ισχύει. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα Παραρτήματα της, Παράρτημα «Α»- Τεχνικές 
Προδιαγραφές και Παράρτημα «Β»- Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς αναρτάται στην 
επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-
el. 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

 

Υπηρεσίες «Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 

τροποποίησης/ αναβάθμισης αεροσκαφών P-3B 

ORION του Πολεμικού Ναυτικού», σύμφωνα με το 

Παράρτημα «Α». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ CPV  71318000-0  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.-

Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (150.000,00 €) 

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ (24%) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΒ – 

ΤΑΝΑΓΡΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 

 

Η σύμβαση διαιρείται σε δύο όμοια Τμήματα, όπως αναλυτικώς περιγράφονται στο 
Παράρτημα «Α»: 

ΤΜΗΜΑ 1 : προϋπολογισθείσας αξίας 25.000 € πλέον Φ.Π.Α. ετησίως και συνολικά 75.000 € 
χωρίς Φ.Π.Α., για τα τρία (3) έτη της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ 2 : προϋπολογισθείσας αξίας 25.000 € πλέον Φ.Π.Α. ετησίως και συνολικά 75.000 € 
χωρίς Φ.Π.Α., για τα τρία (3) έτη της σύμβασης. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για χρονική περίοδο τριών (3) ετών ανέρχεται στο 
ποσό των 150.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ 
της σύμβασης (ήτοι ΤΜΗΜΑ 1 ή/ και ΤΜΗΜΑ 2), αλλά υποχρεωτικώς για το σύνολο των 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ εκάστου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ήτοι ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α,Β,Γ και Δ). 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Γ.1.ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (σύμβαση Ν. 2513/1997) ή έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων:    
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  
β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
συμπράξεων, 
που ασκούν νομίμως  δραστηριότητα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το αντικείμενο των υπό 
ανάθεση υπηρεσιών. 
1.2. Οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής συμμετέχοντος από το διαγωνισμό και 
την ανάθεση της σύμβασης καθορίζονται στους όρους ΙΙ.Γ.2. και ΙΙ.Γ.3 αντίστοιχα της 
παρούσας Διακήρυξης. 
1.3. Πρόσθετοι όροι συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, που ισχύουν για τις ενώσεις 
προσώπων : 
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1.3.1. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν  προσφορά στο διαγωνισμό, σε περίπτωση όμως που τους ανατεθεί η σύμβαση, 
υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία που θα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και θα αποκτήσει 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. 
1.3.2. Στην προσφορά  των ενώσεων πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταξύ των μελών κατανομής της αμοιβής καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής της 
ένωσης.   
1.3.3. Με την υποβολή της προσφοράς της  ενώσεως, κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρο έναντι της ΕΑΒ ΑΕ για κάθε αξίωση που απορρέει από τη συμμετοχή ή και 
την εκτέλεση της συμβάσεως. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
1.3.4. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, 
συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα υπόλοιπα μέλη της 
ένωσης συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει μετά την ανάθεση  της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ανικανότητας μέλους της ένωσης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης 
και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση αυτού, η οποία υπόκειται 
σε έγκριση από την ΕΑΒ ΑΕ. 
 

Γ.2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Γ.2.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εάν συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 
 
Γ.2.1.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.808/ 2019                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Σελίδα 7 από 30 

 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Γ.2.1.2. Όταν ο οικονομικός φορέας :  

α) 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,  

β) 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,  

γ) δεν 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,  

δ) δεν 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, 
ε) 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,  

στ) έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την 
αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους.  

 

Γ.2.2.Απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  

Για την απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού, οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούται να υποβάλουν:  
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2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου εκδοθέντος από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου Γ.2.1.1. του παρόντος. 

2.2.2. Πιστοποιητικό/ά εκδιδόμενο/α από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους, 
από το/α οποίο/α να αποδεικνύεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου Γ.2.1.2. του παρόντος. 

2.2.3. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τέτοιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους Γ.2.1.1 και Γ.2.1.2. του παρόντος, αυτό 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. 

2.2.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών , χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής και στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς του:  

(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.  

(β) Δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχειών, ότι δεν διαθέτει την 
αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης. 

2.3.   Η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των όρων Γ.2.1.1 και Γ.2.1.2 εξετάζεται κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

 

Γ.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Γ.3.1. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας  

Γ.3.1.1. Οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμένοι στο «Ενιαίο 
Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64 του  ν.3978/11 και να υποβάλουν 
αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής.   

Μέχρι τη σύσταση του «Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα» (ΕΜΕΑΤ ή 
Μητρώο), αρμόδια Υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση του οποίου έχει 
ορισθεί η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα 57-62 
του ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγραφής του στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού 
Τομέα».  
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Γ.3.1.2. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής 
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στον αντίστοιχο επίσημο κατάλογο (Μητρώο) του 
κράτους – μέλους ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
Διευκρινίζεται ότι αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν 
σε άλλα κράτη-μέλη. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του Ν.3978/11 είναι 
ενδεικτικοί. 

Γ.3.1.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση.  

 

Γ.3.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) κατά τη διάρκεια των ετών 2016, 2017, 2018 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών αντιστοίχου αντικειμένου με το αντικείμενο της παρούσας.  

β) να διαθέτουν δεκαετή εμπειρία σε φορείς συντήρησης αεροσκαφών και λοιπού 
αεροπορικού υλικού, καθώς και τριετή εμπειρία σε φορέα συντήρησης αεροσκαφών και 
αεροπορικού υλικού εργοστασιακού επιπέδου (depot level). 

γ) να διαθέτουν εμπειρία στην χρήση Τεχνικών Εγχειριδίων συντήρησης αεροπορικού υλικού 
και στην εκπόνηση απαιτήσεων συντήρησης αεροπορικού υλικού, καθώς και ικανότητα 
κατανόησης και χρησιμοποίησης κατασκευαστικών σχεδίων αεροπορικού υλικού. 

δ) να γνωρίζουν άριστα την αεροπορική τεχνική αγγλική ορολογία.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να 
πληρούνται στο σύνολό τους από κάθε μέλος τους το οποίο θα εκτελέσει τις υπό ανάθεση 
υπηρεσίες. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις στις οποίες 
μετέχουν νομικά πρόσωπα, οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό 
τους από τα άτομα που θα διατεθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος όρου Γ.3, αποκλείονται 
από τον Διαγωνισμό. 

 

Γ.3.3.  Aπόδειξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 

Για την απόδειξη της κατά τα ανωτέρω τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς τους, οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλουν:  
Γ.3.3.1. Κατάλογο συμβάσεων συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης αυτών, από 
τα οποία να προκύπτει το ειδικότερο αντικείμενο της επαγγελματικής εμπειρίας των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων καθώς και η χρονική διάρκεια αυτής. Οι παρασχεθείσες 
υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι 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.  

Γ.3.3.2. Αντίγραφο σχετικής πιστοποίησης ή άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, με το 
οποίο αποδεικνύεται η άριστη γνώση της αεροπορικής τεχνικής αγγλικής ορολογίας. 
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Γ.3.3.3. Τα νομικά πρόσωπα υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τα στοιχεία των 
ατόμων που θα διατεθούν για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και τα ανωτέρω Γ.3.3.1 και 
Γ.3.3.2 δικαιολογητικά και καθένα από τα άτομα αυτά. 

 

Δ.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Δ.1. Προθεσμίες 

Δ.1.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν / 
παραδώσουν, επί αποδείξει,  έγγραφη σφραγισμένη προσφορά  στην ΕΑΒ, είτε στα γραφεία 
της επί της Λ. Μεσογείων 2-4,  Πύργος Αθηνών (3ος όροφος), ΤΚ 115 27, Αθήνα, είτε στις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου, Τ.Κ. 320 09, Τ.Θ. 23, Τανάγρα Βοιωτίας έως την 17.09.2019, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. 

Δ.1.2. Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΕΑΒ δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 
στον Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού , ο οποίος εν συνεχεία 
τους παραδίδει στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του 
διαγωνισμού.  

Δ.1.3. Προσφορές που περιέρχονται στην ΕΑΒ μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας της παραγράφου Δ.1.1., επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

Δ.2. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Δ.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές απολύτως συμμορφούμενοι 
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α» και όλους τους όρους της παρούσας.  
Προσφορές υποβάλλονται για όλα ή για οποιοδήποτε από τα Τμήματα του Παραρτήματος Α’ 
αλλά για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε Τμήματος. 
 
Δ.2.2. Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) 
ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο Δ.3. Στον 
κυρίως φάκελο και στους δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
2.2.1. η λέξη Προσφορά, 
2.2.2. προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 
2.2.3. για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 808/2019 
2.2.4. υπόψη : κας Μαρίας Βασιλείου, Τομέας  Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & 
Γενικού Υλικού, κτίριο 81, Τανάγρα Βοιωτίας   
2.2.5. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
2.2.6. τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο-φαξ επικοινωνίας, e-mail, κλπ).  

 

Δ.3.Περιεχόμενο προσφορών 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους /υποφακέλους με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αντιστοίχως. Όλοι οι ως άνω χωριστοί 
φάκελοι  πρέπει να φέρουν έκαστος και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
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 Δ.3.1. Περιεχόμενα του υποφακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

προσφορά» 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» 
περιλαμβάνονται  τα ακόλουθα: 
 
α)  Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Κ.Α.4 της παρούσας, η οποία 
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ΤΜΗΜΑ της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι για ποσό εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00€) ανά 
ΤΜΗΜΑ για το οποίο/α υποβάλλουν προσφορά.  

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν ξεχωριστή Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής για το κάθε ΤΜΗΜΑ για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.   

 
β) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στον όρο Γ.2.2.  
 
γ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στον όρο Γ.3.1. και Γ.3.3. 
 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι τυχόν νόμιμοι εκπρόσωποί του 
που συμμετέχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία:  

δα) Δεν διαθέτουν και δεν χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα 
κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης.  

δβ) Αν λαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση, 
αυτές τους παρέχονται μόνο από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς, τεχνικούς και 
οικονομικούς συμβούλους.  

δγ) Δεν χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους παρόμοιους οικονομικούς φορείς, 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ή την κτήση νομικής προσωπικότητας, ως 
υπεργολάβους, προμηθευτές προϊόντων ή παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. 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 65 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α � 167) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων.  

δε) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν 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 ως άνω παρ. δβ’, η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης, εντός της 
προθεσμίας που καθορίζεται από το εδ. β’ παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3978/11 (εντός 30 
ημερών από τη σύναψη ή τροποποίηση της εκάστοτε συμφωνίας).  

δστ) Δεν απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή 
πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα τριών (3) 
τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρηση 
του.  
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ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά  είναι σύμφωνη με όλους 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής. 

 

στ) Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, 
στην περίπτωση που οι τελευταίοι είναι φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση των 
συμμετεχόντων -  νομικών προσώπων, τα τελευταία προσκομίζουν πλήρη και αναλυτικά 
βιογραφικά σημειώματα των ατόμων, τα οποία θα αναλάβουν την εκτέλεση των υπηρεσιών, 
που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
ζ) Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υποβάλει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
η) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση καθώς και (i) το συμφωνητικό των μελών της κοινοπραξίας περί συστάσεως 
αυτής και (ii) πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας για την έγκριση 
συμμετοχής του μέλους στην κοινοπραξία. 
  

 

Δ.3.2. Περιεχόμενα του υποφακέλου με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Δ.3.2.1. Οικονομική Προσφορά που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Β» της παρούσας και τους ακόλουθους όρους: 

α) Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ (€) και αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου είδους 
δαπάνη (έξοδα μετακινήσεων- διατροφής, καύσιμα, εργατικά, διαχειριστικά έξοδα, 
διοικητικά κόστη κλπ).  

 

β) Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση των επιμέρους 
συμβατικών αντικειμένων-παραδοτέων.  

Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, δηλαδή το προσφερόμενο  τίμημα θα 
εκφράζεται ανά ΤΜΗΜΑ και θα αναλύεται στα επιμέρους ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ εκάστου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
ανά έτος καθώς και για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης , ήτοι για 3 έτη. 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν  προσφορά για ένα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ  αλλά 
σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ για το οποίο 
υποβάλλουν προσφορά, όπως τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» της 
διακήρυξης. Απαιτείται να υποβληθεί συμπληρωμένος και ο σχετικός «Πίνακας Οικονομικής 
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προσφοράς» του Παραρτήματος «Β» για το ΤΜΗΜΑ/ ΤΜΗΜΑΤΑ για το οποίο/ οποία 
υποβάλουν προσφορά. 

 

γ) Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει τις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις . 

 

δ) Κατά την εξόφληση παρακρατείται Φόρος για την παροχή υπηρεσιών, όπως ισχύει. 

 

ε) Η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιλαμβάνει το Φ.Π.Α., που επιβαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή, ο οποίος και θα αναγράφεται χωριστά.  

 

στ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 

Δ.3.2.2. Δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς του, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον χρόνο 
ισχύος που ορίζεται στον κατωτέρω όρο Δ.4.1. της παρούσας. 

 

Δ.3.2.3. Δήλωση του προσφέροντος ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

  
 Ανάδοχος εκάστου ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή ανά ΤΜΗΜΑ (χαμηλότερο  προσφερόμενο τίμημα) σε ευρώ, χωρίς  Φ.Π.Α.  
 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές που α) δεν πληρούν τους όρους της 
παρούσας, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης για το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΑ για το/τα οποίο/α υποβάλλεται. 

 

Δ.4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δ.4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Δ.4.2 Οι προσφορές γίνονται για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης,  διαφορετικά 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Δ.4.3.  Υπεργολαβική ανάθεση του αντικειμένου του Διαγωνισμού δεν είναι αποδεκτή. 
Δ.4.4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Δ.4.5. Εφόσον υποψήφιος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει 
ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης.  Επίσης 
το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος 
περισσοτέρων της μίας ενώσεων.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις  θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί 
παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους ως απαράδεκτες.  
Δ.4.6. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτά κατά τους όρους του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Δ.4.7. Οι τεχνικές προσφορές που δεν πληρούν το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών και 
τεχνικών απαιτήσεων του Παραρτήματος «Α» καθώς και περιπτώσεις προσφορών που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, που όλοι αποτελούν όρους 
απαράβατους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Δ.4.8. Η υποβολή προσφοράς από οικονομικό φορέα συνεπάγεται την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. 

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ε.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, σε τόπο, ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται σε σχετική πρόσκληση προς τους 
συμμετέχοντες. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εάν και εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση  των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και  των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς.  

Ε.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :  

Ε.2.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των «Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής- Τεχvικώv πρoσφoρώv», μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα 
τα Δικαιoλoγητικά Συμμετοχής και οι Τεχνικές πρoσφoρές ανά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει 
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη της.  

Ε.2.2. Οι φάκελοι των «Οικovoμικώv πρoσφoρώv» δεν απoσφραγίζovται, αλλά 
μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o 
oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία.  

Ε.2.3. Κατά το στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 
Τεχνικής Προσφοράς», επιτρέπεται τα στοιχεία των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών να περιέρχονται σε γνώση των διαγωνιζομένων πλην όσων έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα και έχουν τοποθετηθεί εντός ξεχωριστού φακέλου με διακριτή 
σήμανση περί εμπιστευτικότητας.  

Ε.2.4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  

Ε.2.5. Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει αιτήματα στους προσφέροντες 
για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παράσχουν τις 
ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.  
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Ε.2.6. Στη συνέχεια η Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την πληρότητα και την κανονικότητά τους καθώς και 
στον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης και των 
Παραρτημάτων της. 

Ε.2.7. Κατόπιν ολοκλήρωσης του προαναφερθέντος σταδίου, η Επιτροπή 
εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των 
Δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το εν λόγω 
στάδιο.  

Ε.2.8. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.  

Ε.2.9. Για όσες προσφορές κρίνονται αποδεκτές (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικές 
προσφορές) από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την άπρακτη παρέλευση 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.  

Ε.2.10. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή προβαίνει στην 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες -των οποίων 
η τεχνική προσφορά έγινε αποδεκτή- αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο 
περιεχόμενο αυτών. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και σφραγίζovται από την 
Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του 
διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές σε 
Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  

Ε.2.11. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΑΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και όσες 
κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

Ε.2.12. Στην περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ζητούνται γραπτώς διευκρινίσεις 
από τον προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν.3978/11.  

Ε.2.13. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οικονομικών 
φορέων, ακολουθεί διαπραγμάτευση επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, 
αφού κληθούν οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Εάν και μετά τη 
διαπραγμάτευση εξακολουθούν οι προσφορές να είναι ισότιμες, διενεργείται κλήρωση 
παρουσία των προσφερόντων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Ε.2.14. Στη συνέχεια, υποβάλλεται το Πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής με 
την εισήγησή της περί προσωρινού αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδει την 
απόφαση για το συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση οικονομικής 
αξιολόγησης αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες στο εν λόγω στάδιο για ενημέρωση.  

 

ΣΤ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΣΤ.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:  
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1.1. 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. 
1.2. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους Γ.2.2 και Γ.3.1 τα οποία θα πρέπει να 
έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης.  
ΣΤ.2. Οι ενώσεις  που υποβάλουν προσφορά: 
2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα  που συμμετέχει στην ένωση, 
υποβάλλονται κατά περίπτωση.  
2.2. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ένωσης για την από κοινού, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον ανάληψη της ευθύνης για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως. 
2.3. Ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας από τα 
οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των μελών της, η διάρκεια ισχύος της, ο 
εκπρόσωπός της  και η μεταξύ των μελών κατανομή των εργασιών για την εκτέλεση της 
σύμβασης και των κερδοζημιών. 
2.4. Βεβαίωση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την έναρξη 
επιτηδεύματος και την κτήση ΑΦΜ. 
ΣΤ.3.Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, όπως προσκομίσει μαζί με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
ποσού ίσου με το 10% της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
ΣΤ.4. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 

Ζ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης και την 
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής / αιτήσεως 
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση αποφάσεων επ’ αυτών, προβαίνει με βάση την 
κατακύρωση στην πρόσκληση του Αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, 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.  

 

Η. ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Εάν ο Ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του άρθρου 9 του 
Ν.3978/11 και δεν θεραπεύσει αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής ειδοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να τον κηρύξει έκπτωτο ή να 
επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της 
σύμβασης.  

2. Εάν ο Ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 10, του Ν.3978/11, για τις οποίες έχει υποβάλλει την 
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, επιβάλλονται οι ακόλουθες 
κυρώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής:  
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2.1 Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, σωρευτικά, έκπτωση του Αναδόχου, 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους 
διαγωνισμούς του ν. 3978/2011 τουλάχιστον για τρία (3) 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 ν. 3978/2011 
τουλάχιστον για τρία (3) έτη.  

2. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων 
και να λαμβάνουν επανορθωτικά μέτρα, όταν κάποιος από τους διευθυντές, στελέχη ή 
υπαλλήλους του παραβιάσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.  

3. Η αναθέτουσα αρχή έχει τα δικαιώματα του άρθρου 11 του ν. 3978/11 και οι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται να διευκολύνουν τη διαδικασία του ελέγχου του άρθρου αυτού και να 
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. Εάν οι 
οικονομικοί φορείς αρνούνται, παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο ή δυσχεραίνουν τον 
έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, 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 να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής 
αξίας της Σύμβασης. 

 

Θ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

1. Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ ΑΕ στην Τανάγρα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται, τμηματικά ανά μήνα από την αρμόδια τριμελή 
Επιτροπή. 

3.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. Η αρμόδια Επιτροπή, στο Πρωτόκολλο Παραλαβής θα 
βεβαιώνει (α) την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τα Παραδοτέα του Παραρτήματος Α, 
(β) ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ανταποκρίνονται ποιοτικώς στους όρους της σύμβασης 
καθώς και (γ) τον αριθμό (πλήθος) των παρασχεθεισών εργατοωρών ανά Παραδοτέο. 

4.Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί 
αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.  

6.Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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Ι. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Με τμηματική εξόφληση του συμβατικού τιμήματος ανάλογη των παραδοτέων που 
παραδόθηκαν, σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των σχετικών παραστατικών, τα οποία 
απαραιτήτως θα συνοδεύονται από την οριστική πιστοποίηση των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών (πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των ακόλουθων 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

 γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

 δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

2. Ο Ανάδοχος για κανένα λόγο δεν θα συναρτά την εκ μέρους του εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την πληρωμή του  εκ μέρους της 
ΕΑΒ. 

3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Κ. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Α» - 
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
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προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Κ.Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1.  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την 
Τράπεζα της Ελλάδος.  

2. 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).  

3. 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.  

4. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ΤΜΗΜΑ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι για ποσό εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00€) ανά 
ΤΜΗΜΑ για το οποίο/ οποία υποβάλλουν προσφορά. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής : 

4.1 Εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 930,00€ ανά ΤΜΗΜΑ για το οποίο/ οποία 
υποβάλλουν προσφορά. 

4.2. Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

4.2.1. Την ημερομηνία έκδοσης.  

4.2.2  Τον εκδότη.  

4.2.3  Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.  

4.2.4  Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής.  

4.2.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των συμβατικών πληρωμών.  
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4.2.6 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγυητική επιστολή.  

4.2.7. Τους όρους ότι:  

4.2.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως.  

4.2.7.2 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.  

4.2.7.3 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. 

4.2.7.4. Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια 
είδη/υπηρεσίες.  

4.2.7.5 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
απαιτείται κατά την παρούσα προκήρυξη.  

4.3. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά 
είναι:  

4.3.1. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με 
μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

4.3.2  Ο αριθμός της προκήρυξης.  

4.3.3  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

4.3.4  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

4.4. Ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων ως άνω στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων.  

4.5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον οικονομικό φορέα στον οποίο 
κατακυρώθηκε 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 οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης και εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
ασκήσεως προδικαστικής προσφυγής /αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ή έχουν αυτές 
απορριφθεί ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως αυτών.  

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης:  

5.1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση του συμβατικού αντικειμένου 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 

5.2.  Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.  

5.3.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα:  

5.3.1  Τα στοιχεία της παρ. 4.2.1 έως και 4.2.7.3, ανωτέρω, που αφορά την εγγύηση 
συμμετοχής. 

5.3.2  Τον αριθμό της σύμβασης και το αντικείμενο της προμήθειας.  

5.3.3 Την ημερομηνία λήξεως ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες.  
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5.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής  έναντι 
του αναδόχου. 
 
Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρατείνει την διάρκεια της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

5.5.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άμεσα μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν οι υπηρεσίες παραδίδονται 
τμηματικά σύμφωνα με τη σύμβαση, η εγγυητική αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

ΚΒ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα 89-94 του ν. 
3978/2011, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της 
αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.  

2. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του.  

3. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και η άσκηση αυτής 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.   

4. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον 
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της 
προδικαστικής προσφυγής.  

5. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω 
ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.  

6. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής.  

 

Κ.Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1.Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο δύναται να τροποποιηθεί, σε περίπτωση 
που μεταβληθούν οι ανάγκες της ΕΑΒ Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που συμφωνήσουν οι 
συμβαλλόμενοι κατά τους όρους του νόμου.  
2. Η ΕΑΒ Α.Ε. με γνώμονα το συμφέρον της δύναται να αναβάλει ή να ματαιώσει τον παρόντα 
διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει, εάν τούτο εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, χωρίς να 
γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωσή της έναντι οιουδήποτε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό 
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αυτό. Ομοίως, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
3. Η ΕΑΒ Α.Ε. θα δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση σε περίπτωση κατά την οποία 
αλλάξουν οι ανάγκες της, κατόπιν τήρησης προθεσμίας προμήνυσης δύο μηνών.   
4. Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την παρούσα 
Διακήρυξη ή/και την εκτέλεση της Συμβάσεως ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
5. Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση του αναδόχου καθώς και η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή 
εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 
ανάδοχο.  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ενεχυρίαση ή εκχώρηση απαιτήσεων του αναδόχου 
από τη σύμβαση σε εγκεκριμένα Ελληνικά Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα και τούτο μόνον 
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της ΕΑΒ Α.Ε. 
6. Καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου αλλά και για πέντε (5) έτη μετά την λήξη 
της, ο ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της ΕΑΒ Α.Ε. την ρητή υποχρέωση να μην γνωστοποιεί σε 
οιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ομοίως απαγορεύεται ρητά να προβαίνει σε 
δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση. 
7. Προσαρτώνται στην παρούσα Παραρτήματα «Α» και «Β», τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος  αυτής καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΑΝΑΓΡΑ, 31.07.2019 

Για την ΕΑΒ ΑΕ 

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Οι προς παροχή υπηρεσίες διακρίνονται στα κάτωθι Τμήματα:  

 

ΤΜΗΜΑ 1 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Χρήση τεχνικής βιβλιογραφίας για τεκμηρίωση / υποστήριξη του 
προγράμματος αναβάθμισης (MLU / AUP) των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Μελέτη όλων των Τεχνικών Εγχειριδίων και συναφών κειμένων (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή), που αφορούν στην αναβάθμιση των αεροσκαφών P-3B του 
Πολεμικού Ναυτικού.     

- Προσδιορισμός των τυχόν λαθών στα Τεχνικά Εγχειρίδια και τα συναφή κείμενα που 
αφορούν στην αναβάθμιση των αεροσκαφών P-3B του Πολεμικού Ναυτικού και 
προώθηση στους αρμόδιους φορείς για αποκατάστασή τους. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 : 300 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 5.000,00 € 

Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αναλυτικός καθορισμός των απαιτήσεων συντήρησης εργοστασιακού 
επιπέδου (Depot Level) στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης (MLU / AUP) των 
αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Καθορισμός του πλαισίου εργασιών για την αναβάθμιση των αεροσκαφών P-3B 
ORION του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις αναλυτικές απαιτήσεις συντήρησης για την 
αναβάθμιση των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις αναλυτικές απαιτήσεις συντήρησης για την 
εργοστασιακή συντήρηση των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού μετά από 
την αναβάθμισή τους. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 450 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 7.500,00 € 

Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σύνταξη / αναθεώρηση / επικαιροποίηση τεχνικών οδηγιών (instruction 
sheets) σχετικών με τις MLU / AUP απαιτήσεις συντήρησης εργοστασιακού επιπέδου (Depot 
Level) των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Επικαιροποίηση υφισταμένων προτύπων εργασιών συντήρησης εργοστασιακού 
επιπέδου (Depot Level) για τα αεροσκάφη Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Αναθεώρηση υφισταμένων τεχνικών οδηγιών (instruction sheets) σύμφωνα με τα εν 
ισχύ Τεχνικά και Ποιοτικά Πρότυπα, που αφορούν στη συντήρηση εργοστασιακού 
επιπέδου (Depot Level) των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Δημιουργία τεχνικών οδηγιών (instruction sheets) για την αναβάθμιση των 
αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 
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- Επίλυση προβλημάτων τεχνικής φύσης στην εφαρμογή της αναβάθμισης των 
αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με την υφιστάμενη σχετική 
Τεχνική Βιβλιογραφία. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 600 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 10.000,00 € 

 Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Συνεργασία με το προσωπικό της ΕΑΒ Α.Ε. και εκπροσώπους των 
εμπλεκομένων φορέων (Lockheed Martin, US Navy, Πολεμικό Ναυτικό) για αντικείμενα 
τεχνικής φύσης σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης (MLU / AUP) των αεροσκαφών Ρ-
3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Συνεργασία με τη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών της ΕΑΒ Α.Ε. για τον 
καθορισμό και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών 
αναβάθμισης των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Συνεργασία με τη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών της ΕΑΒ Α.Ε. στα πλαίσια του 
ελέγχου διαμόρφωσης (configuration control) των υπό αναβάθμιση αεροσκαφών Ρ-
3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Συνεργασία με τους «on site» εκπροσώπους του πελάτη της ΕΑΒ Α.Ε. Lockheed Martin 
επί θεμάτων τεχνικής φύσης, αναφορικά με την αναβάθμιση των αεροσκαφών Ρ-3Β 
του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Συμμετοχή σε συσκέψεις τεχνικής φύσης, που αφορούν στην υλοποίηση και 
παρακολούθηση της αναβάθμισης των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Εκπροσώπηση της ΕΑΒ Α.Ε. σε συσκέψεις με αντικείμενα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 150 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 2.500,00 € 

 

ΤΜΗΜΑ 2 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Χρήση τεχνικής βιβλιογραφίας για τεκμηρίωση / υποστήριξη του 
προγράμματος αναβάθμισης (MLU / AUP) των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Μελέτη όλων των Τεχνικών Εγχειριδίων και συναφών κειμένων (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή), που αφορούν στην αναβάθμιση των αεροσκαφών P-3B του 
Πολεμικού Ναυτικού.     

- Προσδιορισμός των τυχόν λαθών στα Τεχνικά Εγχειρίδια και τα συναφή κείμενα που 
αφορούν στην αναβάθμιση των αεροσκαφών P-3B του Πολεμικού Ναυτικού και 
προώθηση στους αρμόδιους φορείς για αποκατάστασή τους. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 300 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 5.000,00€ 

 

Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αναλυτικός καθορισμός των απαιτήσεων συντήρησης εργοστασιακού 
επιπέδου (Depot Level) στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης (MLU / AUP) των 
αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Καθορισμός του πλαισίου εργασιών για την αναβάθμιση των αεροσκαφών P-3B 
ORION του Πολεμικού Ναυτικού. 
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- Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις αναλυτικές απαιτήσεις συντήρησης για την 
αναβάθμιση των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις αναλυτικές απαιτήσεις συντήρησης για την 
εργοστασιακή συντήρηση των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού μετά από 
την αναβάθμισή τους. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 450 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 7.500,00 € 

Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σύνταξη / αναθεώρηση / επικαιροποίηση τεχνικών οδηγιών (instruction 
sheets) σχετικών με τις MLU / AUP απαιτήσεις συντήρησης εργοστασιακού επιπέδου (Depot 
Level) των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Επικαιροποίηση υφισταμένων προτύπων εργασιών συντήρησης εργοστασιακού 
επιπέδου (Depot Level) για τα αεροσκάφη Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Αναθεώρηση υφισταμένων τεχνικών οδηγιών (instruction sheets) σύμφωνα με τα εν 
ισχύ Τεχνικά και Ποιοτικά Πρότυπα, που αφορούν στη συντήρηση εργοστασιακού 
επιπέδου (Depot Level) των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Δημιουργία τεχνικών οδηγιών (instruction sheets) για την αναβάθμιση των 
αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Επίλυση προβλημάτων τεχνικής φύσης στην εφαρμογή της αναβάθμισης των 
αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με την υφιστάμενη σχετική 
Τεχνική Βιβλιογραφία. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 600 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 10.000,00 € 

 Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Συνεργασία με το προσωπικό της ΕΑΒ Α.Ε. και εκπροσώπους των 
εμπλεκομένων φορέων (Lockheed Martin, US Navy, Πολεμικό Ναυτικό) για αντικείμενα 
τεχνικής φύσης σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης (MLU / AUP) των αεροσκαφών Ρ-
3Β του Πολεμικού Ναυτικού: 

- Συνεργασία με τη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών της ΕΑΒ Α.Ε. για τον 
καθορισμό και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών 
αναβάθμισης των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Συνεργασία με τη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών της ΕΑΒ Α.Ε. στα πλαίσια του 
ελέγχου διαμόρφωσης (configuration control) των υπό αναβάθμιση αεροσκαφών Ρ-
3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Συνεργασία με τους «on site» εκπροσώπους του πελάτη της ΕΑΒ Α.Ε. Lockheed Martin 
επί θεμάτων τεχνικής φύσης, αναφορικά με την αναβάθμιση των αεροσκαφών Ρ-3Β 
του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Συμμετοχή σε συσκέψεις τεχνικής φύσης, που αφορούν στην υλοποίηση και 
παρακολούθηση της αναβάθμισης των αεροσκαφών Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού. 

- Εκπροσώπηση της ΕΑΒ Α.Ε. σε συσκέψεις με αντικείμενα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους. 

-Εκτιμώμενος αριθμός ΕΩ/έτος Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 150 ΕΩ 

-Εκτιμώμενος προϋπολογισμός/έτος Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 2.500,00 € 
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Ακολουθεί σχετικός «Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών» με περιγραφή και αριθμό 
εκτιμώμενων εργατοωρών (ΕΩ) ανά ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ανά ΤΜΗΜΑ της σύμβασης. 

 

 

 

A B Γ Δ Ε

A/A

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

(ΕΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

(ΕΩ) ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

1

Α

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (MLU/AUP) 

ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

300 900

2

Β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT 

LEVEL) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

450 1.350

3

Γ

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (CONSTRUCTION SHEETS) 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ MLU/AUP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΣΤ.ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT LEVEL) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B 

TOY ΠΝ

600 1.800

4

Δ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΒ ΚΑΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(LM, 

US Navy, ΠΝ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

(MLU/AUP) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

150 450

5 1.500 4.500

6

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

(ΕΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

(ΕΩ) ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

7

Α

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (MLU/AUP) 

ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

300 900

8

Β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT 

LEVEL) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

450 1.350

9

Γ

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (CONSTRUCTION SHEETS) 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ MLU/AUP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΣΤ.ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT LEVEL) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B 

TOY ΠΝ

600 1.800

10

Δ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΒ ΚΑΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(LM, 

US Navy, ΠΝ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

(MLU/AUP) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

150 450

11 1.500 4.500

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 808 /2019 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 :

2

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 :



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.808/ 2019                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Σελίδα 27 από 30 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»- YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Κύριοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την κάτωθι οικονομική μας  προσφορά  για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για το Πρόγραμμα Τροποποίησης/Αναβάθμισης 
Αεροσκαφών Ρ-3Β Orion του Πολεμικού Ναυτικού», ως αναλύονται στο Παράρτημα «Α». 

 

Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΤΙΜΗΜΑ για το ΤΜΗΜΑ  1* ΓΙΑ 3 ΕΤΗ :  

………………………………………………………………………………………….……….……...……€ (αριθμητικώς) 

…………………………………………………………………………………………....………………ευρώ (ολογράφως) 

 

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΤΙΜΗΜΑ για το ΤΜΗΜΑ  2* ΓΙΑ 3 ΕΤΗ :  

………………………………………………………………………………………….……….……...……€ (αριθμητικώς) 

…………………………………………………………………………………………....………………ευρώ (ολογράφως) 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΤΙΜΗΜΑ για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2 ΓΙΑ 3 ΕΤΗ (= Α+Β) :  

………………………………………………………………………………………….……….……...……€ (αριθμητικώς) 

…………………………………………………………………………………………....………………ευρώ (ολογράφως) 

 

*Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα ΤΜΗΜΑ ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ αλλά σε κάθε περίπτωση για το 
σύνολο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, όπως τα παραδοτέα καθορίζονται στο 
Παράρτημα Α της Διακήρυξης. 

 

Επίσης υποβάλουμε συμπληρωμένο τον «Πίνακα Οικονομικής προσφοράς» του 
Παραρτήματος «Β» που ακολουθεί. 
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A B Γ Δ E Ζ

A/A

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

(ΕΩ)

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΙΜΗΜΑ (σε € 

χωρίς Φ.Π.Α.)

1

Α

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (MLU/AUP) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-

3B TOY ΠΝ

300 5.000,00 €

2

Β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT 

LEVEL) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

450 7.500,00 €

3

Γ

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (CONSTRUCTION SHEETS) 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ MLU/AUP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤ.ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT LEVEL) 

ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

600 10.000,00 €

4

Δ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΒ ΚΑΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ(LM, US Navy, ΠΝ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (MLU/AUP) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY 

ΠΝ

150 2.500,00 €

5 1.500 25.000,00 €

6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 808 /2019 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1  :

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΓΙΑ 3 ΕΤΗ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) :
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7

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

(ΕΩ)

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΙΜΗΜΑ (σε € 

χωρίς Φ.Π.Α.)

8

Α

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (MLU/AUP) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-

3B TOY ΠΝ

300 5.000,00 €

9

Β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT 

LEVEL) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

450 7.500,00 €

10

Γ

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (CONSTRUCTION SHEETS) 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ MLU/AUP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤ.ΕΠΙΠΕΔΟΥ (DEPOT LEVEL) 

ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY ΠΝ

600 10.000,00 €

11

Δ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΒ ΚΑΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ(LM, US Navy, ΠΝ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (MLU/AUP) ΤΩΝ Α/ΦΩΝ P-3B TOY 

ΠΝ

150 2.500,00 €

12 1.500 25.000,00 €

13

14

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ για το οποίο υποβάλλουν

προσφορά, όπως τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» της Διακήρυξης.

Η ορθή συμπλήρωση του Πίνακα αποτελεί ευθύνη του οικονομικού φορέα. Έκαστο τίμημα εκφράζεται σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α, με ανάλυση σε 2 δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή.

2

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2  :

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΓΙΑ 3 ΕΤΗ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) :

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 ΓΙΑ 3 ΕΤΗ (=Ζ6+Ζ13, σε € χωρίς Φ.Π.Α.) :
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Το προσφερόμενο συμβατικό τίμημα και τα επιμέρους τιμήματα του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 
είναι σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Δηλώνουμε ότι στο ανωτέρω  τίμημα  περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα μας (έξοδα μετακινήσεων- 
διατροφής, καύσιμα, εργατικά, διαχειριστικά έξοδα, διοικητικά κόστη κλπ).  

Δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο των τυχόν ανατιμήσεων έστω και αν προκληθούν από 
απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών. 

Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.  

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

…………………..           
         ……………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                          
         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

            
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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