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Ανήκει στο Πρακτικό 15/20.10.2022 

Θέμα 02ο: Παρουσίαση από την Επιτροπή μελέτης του νέου Νομοθετικού πλαισίου 
για διαγωνισμούς / συνάψεων συμβάσεων την «Διαδικασία Απευθείας  Ανάθεσης» 
(από 2.500,00 έως 30.000,00) που θα ακολουθεί η ΕΑΑΝ 
 
ΣΧΕΤ: α. ΝΔ 1171/20.05.1972 (ΦΕΚ Α΄82)  «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων». 
  β. ΠΔ 576/24.06.1978 (ΦΕΚ Α΄124)«Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως 
και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού». 
            γ.    Θέμα 5ο Πρακτικού 04 / 21.07.2022 
  δ.  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 
Α΄ 36) και ισχύει. 
            ε.   ΠαΔ 6-3/17/ΓΕΝ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΑΙΤΗΜΑ : Πρόεδρος ΕΑΑΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Επιτροπή μελέτης του νέου Νομοθετικού πλαισίου για διαγωνισμούς / 
συνάψεων συμβάσεων 
 
Κατόπιν σχετικού (γ)  η επιτροπή μελέτης του νέου Νομοθετικού πλαισίου για 
διαγωνισμούς / συνάψεων συμβάσεων αφού μελέτησε την ισχύουσα μονοθεσία ως σχετ. 
(δ) και την Πάγια Διαταγή του ΓΕΝ ως σχετ. (ε), υποβάλλει στο ΔΣ/ΕΑΑΝ για ενημέρωση 
και υποβοήθηση του έργου των επιτροπών τα παρακάτω παραρτήματα «Α» και «Β» τα 
οποία θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα :    
                
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα «Α» Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με υποδείγματα για την διαδικασία Ανάθεσης 
μιας Δημόσιας σύμβασης. 
Παράρτημα «Β» Συνοπτικές Οδηγίες διεξαγωγής της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης 
από ΕΑΑΝ από 2.500,00 έως 30.000,00 (καθαρή αξία). 
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Παράρτημα «Α» Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με υποδείγματα για την διαδικασία Ανάθεσης 
μιας Δημόσιας σύμβασης. 
 

 
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 (Για ποσά καθαρής αξίας μέχρι 60.000,00  ευρώ) 
 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α΄ 36) και ισχύει. 
            β. ΠαΔ 6-3/17/ΓΕΝ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
 ΓΕΝΙΚΑ  

1. Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου δομικών εργασιών ή 
εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής 
λειτουργίας (Περίπτωση  7, άρθρο 2 σχετ. β). 
 

2. Ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται όλες οι συμβάσεις με αντικείμενο την εκπόνηση 
μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι 
οποίες συνδέονται με την εκτέλεση έργου, κατά την έννοια της περ. 7 ή τον χωρικό 
σχεδιασμό, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το 
προσωπικό της αναθέτουσας αρχής. (Περίπτωση  7α ,άρθρο 2 σχετ. β). 
 

3. Ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις 
προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, 
προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, 
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. (Περίπτωση  8 ,άρθρο 2 σχετ. β). 
 

4. Ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» 
νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που δεν 
εμπίπτουν στην περ. 7α. (Περίπτωση  9 ,άρθρο 2 σχετ. β). 
Στις συμβάσεις υπηρεσιών περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, 
διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου 
χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησής τους με τη μεταφορά της 
απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) 
υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, κοινωνικές μελέτες και μελέτες οργάνωσης και 
επιχειρησιακής έρευνας. 
 

5. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
προσφεύγουν στις παρακάτω διαδικασίες : 

 α. Ανάθεση μίας δημόσιας σύμβασης προμήθειας 
υλικών/παροχής υπηρεσιών μη στρατιωτικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σε έναν οικονομικό φορέα ανάλογα της εκτιμώμενη αξίας της - μη 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (κατά την έννοια του άρθρου 117Α, 118, 118Α και 109Α  του 
ν.4412/16 (Α’147//08-08-16) ως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 49, 50,51 και  47 ν.4782/2021 
αντίστοιχα. 

    (1) Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, με την έννοια της 
περ. 30α της παρ. 1 του άρθρου 2 .Εκτιμώμενης αξίας - μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ-
μικρότερης ή ίσης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) .Όπως προστέθηκε 
με το Άρθρο 127 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 . 

   (2)  Εκτιμώμενη αξίας - μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- 
μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) και μικρότερης ή ίσης των 
τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€). 

   (3) Μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-
marketplace), της παρ. 12 του άρθρου 118 Α. 

 β. Η ανάθεση μίας δημόσιας σύμβασης προμήθειας 
υλικών/παροχής υπηρεσιών μη στρατιωτικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της 
Σύμβασης ανάθεσης σε έναν οικονομικό φορέα ανάλογα της εκτιμώμενη αξίας - μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

   (1) Συμβάσεις Ανάθεσης Εκτιμώμενη αξίας - μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- μεγαλύτερης των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) και 
μικρότερης ή ίσης των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€). 

   (2) Συμβάσεις Ανάθεσης Εκτιμώμενη αξίας - μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- μεγαλύτερης των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€). 

         (3) Συμφωνία πλαίσιο. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 
 
 6. Για την ΕΑΑΝ Δεν συντρέχουν σωρευτικά οι περιπτώσεις ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ της υποχρέωσης καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ πράξεων, οι οποίες 
αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών/παροχή 
υπηρεσιών μη στρατιωτικού εξοπλισμού, οι οποίες  περιγράφονται στις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

    α. Διενεργούνται με τη διαδικασία: 
    (1) Είτε της απευθείας ανάθεσης δυνάμει του άρθρου 118 

του ν.4412/16 (Α’147//08-08-16), που αφορά σε δημόσιες συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας 
μικρότερης ή ίσης των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  

    (2) Είτε της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης δυνάμει του άρθρου 32 του ν.4412/16 (Α’147//08-08-16) ανεξαρτήτως ποσού.        

         β. Αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις προμήθειας υλικών/παροχής 
υπηρεσιών, που προορίζονται:  

(1)  Είτε για εν ενεργεία Πολεμικά και Βοηθητικά Πλοία και 
πλωτά μέσα υπαγωγής ΑΣ, ΔΔΜΝ, Υπηρεσίας Φάρων, Υδρογραφικής Υπηρεσίας (καθώς 
και υπαγωγής Διοικήσεων/Ν. Υπηρεσιών υπαγωγής αυτών). 

  (2)   Είτε για εν ενεργεία Ιπτάμενα Μέσα. 
                      (3) Είτε για Ναυτικές Υπηρεσίες, εφόσον, κατόπιν 

τεκμηριωμένης ιεραρχικής εισήγησης της οικείας αναθέτουσας αρχής και μετά από έγκριση 
ΓΕΝ, προκύπτει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών πιθανόν να προκαλέσει βλάβη 
στην εθνική ασφάλεια. 
 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

7. Το αίτημα δημοσίευσης απαιτήσεων δεν απαιτεί προηγουμένως 
οποιαδήποτε έγκριση σκοπιμότητας ή δέσμευση σχετικής πίστωσης και δύναται να 

javascript:void(0);
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υποβάλλεται ανεξαρτήτως του εκτιμώμενου ύψους της δαπάνης (Εντός των ορίων 
ανωτέρω παραγράφου 5 ). 

 
8, Η δημοσίευση απαιτήσεων της ΕΑΑΝ και ΛΣ (αναλόγως ακολουθουμένης 

διαδικασίας σύμβασης) περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, τα οποία αυτή κρίνει απαραίτητα, 
ώστε οι τυχόν ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να υποβάλλουν 
τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις αυτής προσφορά. Τα στοιχεία, τα οποία θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνονται είναι τα εξής: 

α. Τα προς εξεύρεση υλικά/υπηρεσίες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για τον προσδιορισμό αυτών (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης υλικών, τεχνικές προδιαγραφές 
ή περιγραφές, βοηθητικές παραπομπές συμπεριλαμβανομένου φωτογραφικού υλικού). 

β.  Η αιτούμενη ποσότητα ή χρονική διάρκεια της προς σύναψη 
σύμβασης. 

γ. Τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις για την καταλληλότητα και ποιοτική 
κατάσταση των υλικών/υπηρεσιών (π.χ. πιστοποιητικά, εγγυήσεις καλής λειτουργίας).  

δ.  Ο τρόπος εξόφλησης της σχετικής δαπάνης.  
ε.   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
στ.  Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας για την υποβολή 

προσφορών και την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.  
ζ. Η μνεία ότι οι οικονομικές προσφορές, που θα υποβληθούν, θα 

περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες κρατήσεις και δεν θα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.  
 

9. Κατόπιν διενέργειας της σχετικής έρευνας αγοράς (με οποιοδήποτε μέσο ή 
συνδυασμό μέσων όπου αυτή θα διεξαχθεί), οι οικονομικοί φορείς που αποδέχονται να 
συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία, θα υποβάλλουν, προς αξιολόγηση, έγγραφη 
προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 
                α.  Το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. 
                     β. Την τιμή μονάδας αυτού, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
                               γ. Τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. 
                 δ.  Τη χρονική ισχύ της προσφοράς.  
                               ε. Τη ρητή συμφωνία του οικονομικού φορέα με τυχόν τεθείσες από την 
υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές ή/και απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης 
του προσφερόμενου αντικειμένου.  
 

10. Στις ανωτέρω δημοσιεύσεις απαιτήσεων δεν θα περιλαμβάνεται 
εκτιμώμενο προσυπολογιζόμενο κόστος. 
 

11. Η ανάθεση μίας δημόσιας σύμβασης με την εν λόγω διαδικασία επ’ 
ουδενί  συνεπάγεται ότι δεν τηρείται (με μέριμνα και ευθύνη πρωτίστως της αναθέτουσας 
αρχής ΕΑΑΝ και ΛΣ) ένα ελάχιστο επίπεδο διαδικασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις κατωτέρω παραγράφους, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της ανάθεσης, η ίση 
μεταχείριση των οικονομικών φορέων, η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και 
η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας. 
 

12. Η επιλογή του οικονομικού φορέα στον οποίο η ΕΑΑΝ προτίθεται να 
αναθέσει μία δημόσια σύμβαση με την εν λόγω διαδικασία γίνεται κατόπιν διενέργειας 
έρευνας αγοράς από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής και διαβούλευσης με τους 
οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προσδιοριστεί αυτός του οποίου η προσφορά 
ικανοποιεί με τον πλέον συμφέροντα για το Δημόσιο τρόπο την προς κάλυψη ανάγκη. 

 
13. Ανεξαρτήτως της εκτιμώμενη αξίας και μέχρι του ποσού  τριάντα 
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χιλιάδων ευρώ (30.000,00 € γίνεται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα της 
υπηρεσίας (τριμελή επιτροπή) με τα προσφορότερα κατά την κρίση αυτών μέσα (λ.χ. 
επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του οικονομικού φορέα για αυτοψία ή/και προσκόμιση 
δειγμάτων, επικοινωνία τηλεφωνική ή και λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
καθώς και των καθοριζομένων στα Σχετ.(α) και (β) . 

 
 14. Η σχετική έρευνα αγοράς, διαβούλευση ,επιλογή και ανάθεση 
διενεργείται με το (Άρθρου 118,109.109Α,118Α και 119), περί απευθείας ανάθεσης . 
Σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 Ν. 4782/2021 Όπως τροποποιήθηκε σχετικό (β) . 
               α. Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας (Άρθρο 117α) 
εκτιμώμενης αξίας ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500)€ 
Είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να 
εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να 
απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την 
αναθέτουσα αρχή. 

              β. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με 
Απευθείας Ανάθεσης  με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ μέχρι του ποσού  τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) €  δύναται να 
απευθύνεται και σε ΕΝΑΝ (1) οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 
πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται 
υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. 

              γ.  Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι 
και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και 
σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν 
λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά. 

              δ.                Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε 
τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν 
αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. 

             ε.   Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις 
έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται 
και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διαδικασία της περ. α’ 
λαμβάνει χώρα και για τις συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 118. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 53 Ν.4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την 
Παρ.3 Άρθρο 142 Ν. 4782/2021. 
 

15. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παρ. ## κωλύει τη 
σύναψη της σύμβασης. Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 53 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 
1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 Ν.4782/2021. 

 
16. Συμβάσεις Ανάθεσης Εκτιμώμενη αξίας - μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ - μεγαλύτερης των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) 
και μικρότερης ή ίσης των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€). Οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το  ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη 
αξία  ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Άρθρο 36 Ν. 4412/2016 Όπως 
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τροποποιήθηκε με το Άρθρο 4 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 
Άρθρο 142 Ν. 4782/2021. 

 
17. Η ανάθεση δημόσιας σύμβασης άνω του  ποσού  τριάντα χιλιάδων 

ευρώ (30.000,00 €   ΔΕΝ Είναι δυνατό να διενεργηθεί επι του παρόντος λόγω ελλείψεων 
σε υποδομές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

18. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να 
παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση συμμετοχής για τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, ή 
β) διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω δυναμικού συστήματος 

αγοράς, ή 
γ) απευθείας ανάθεση, ή 
δ) επιλογή από κατάλογο, ή 
ε) επιλογή από ηλεκτρονικό κατάλογο (e-catalogue/emarketplace). 

 
19. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να 

παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε 
τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις μελέτες σε πέντε τοις εκατό (5%). Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για 
συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ. Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 
σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 Ν. 4782/2021. 

 
20. Το σύνολο της αλληλογραφίας και των εγγράφων, που αφορούν στην 

έρευνα αγοράς και τη διαβούλευση στο ανωτέρω πλαίσιο, τηρείται από τα αρμόδια όργανα 
(τριμελής επιτροπή) από τα οποία διενεργείται και τίθεται υπόψη του αποφαινόμενου 
οργάνου (ΔΣ/ΕΑΑΝ). Επισημαίνεται ότι απαιτήσεις οι οποίες τίθενται από την υπηρεσία 
γραπτώς αποτελούν έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 2 (περίπτωση 14 
παραγράφου 1) του ν.4412/16 (Α’147//08-08- 16) και δεσμεύουν τόσο τους οικονομικούς 
φορείς, που υποβάλλουν προσφορά, όσο και την υπηρεσία. 
 

21. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων και το σύνολο της τυχόν 
υφιστάμενης σχετικής αλληλογραφίας τηρείται από την υπηρεσία στο σχετικό φάκελο 
δημόσιας σύμβασης. 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 

22. Στο εν λόγω πλαίσιο είναι δυνατή 
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  α.  Η δημοσίευση των σχετικών απαιτήσεων στην ιστοσελίδα 
της ΕΑΑΝ για χρονικό διάστημα κατά κρίση της υπηρεσίας [και όχι μικρότερο των 
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών]. Η δημοσίευση γίνεται με την αποστολή εγγράφου 
δημοσίευσης απαιτήσεων από την επιτροπή η οποία διενεργεί την έρευνα αγοράς  
κατόπιν έγκρισης από  ΔΣ/ΕΑΑΝ. 
   β.  Η καταχώρησης του αιτήματος  στο ΚΗΜΔΗΣ  

  γ. Επί της  ανωτέρω παράγ. 22, (β) επισημαίνονται τα κάτωθι: 
                        (1) Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή τη  Δημοσιεύει  στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38. 
[ Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τις ΚΑΑ, ηλεκτρονικά 
στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις: 
                                (α)   των πρωτογενών και των εγκεκριμένων 
αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων  ανάληψης υποχρέωσης  και των αποφάσεων του 
αρμόδιου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης. 
                                (β)  της πρόσκλησης, της προκήρυξης και της 
διακήρυξης κατά περίπτωση. 
                                (γ)  του συμφωνητικού . 
                                (δ)  του χρηματικού εντάλματος ή κάθε άλλου 
παραστατικού που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν εμπίπτουν στον ν. 
4270/2014 (Α’143).Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 6 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 
9/3/2021 και την κοινοποιεί  στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. 
                       (2) Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η 
σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
                       (3)           Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:  

                                 (α)   την επωνυμία και τα στοιχεία της 
αναθέτουσας αρχής. 

                                 (β)  περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
και της αξίας της.  

                                (γ)   όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 

                                  (δ)    κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει απαραίτητη. 

 
 23. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την 
επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
 

     24. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έγκριση της εισήγησης της 
επιτροπής από ΔΣ/ΕΑΑΝ, θα ανατίθεται / εντέλλεται  ταυτόχρονα  προς Χρηματική 
Διαχείριση ΕΑΑΝ, το χειριστή της σχετικής πίστωσης, η έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης, μέσω λογιστηρίου ΕΑΑΝ. 
 

     25. Οι προβαλλόμενες εντολές εξετάζονται από Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ 
συναρτήσει: 

               α. Των πιστώσεων που διατίθενται στον οικείο ΚΑΕ. 
               β. Των σχετικών αναληφθεισών υποχρεώσεων. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΣΗ  
  

26. Μετά την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), 
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εκδίδεται με μέριμνα της υπηρεσίας η προβλεπόμενη από την από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 118 του ν.4412/16 (Α’147//08-08-16) απόφαση ανάθεσης της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα, ως υπόδειγμα του Προσαρτημένου «1» της παρούσας προσθήκης 
παρόντος, σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διαβούλευσης. Η έκδοση της απόφασης ανάθεσης προϋποθέτει την προσκόμιση από 
τον μειοδότη οικονομικό φορέα των δικαιολογητικών/πιστοποιητικών που πιστοποιούν την 
μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού αυτού από την διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 (Α’ 147). Τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι: 

                α. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του 
μειοδότη οικονομικού φορέα. 

β.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του οικονομικού φορέα καθώς και 
των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτού ή προσώπων που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Αντ΄ αυτού η 
ΕΑΑΝ δύναται να απαιτεί για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
1 του  άρθρου 73 του Ν.4412/16, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου την υποβολή εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στο άρθρο 79Α του Ν.4412/16.  

           γ.  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
                δ.  Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
                ε.  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ. 

 

27. Η υπόψη απόφαση κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα με κάθε 
πρόσφορο μέσο και εν συνεχεία  συντάσσεται και υπογράφεται συμφωνητικό/σύμβαση. 
Το κείμενο του συμφωνητικού/σύμβασης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

  α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής.  
  β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
  γ.  Το συμβατικό αντικείμενο. 
    δ. Την τιμή. 
  ε.  Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του συμβατικού 

αντικειμένου.  
  στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού.  
  ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
  η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
  θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
  ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
  ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, 

εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.  
  Ιβ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δημοσιολογιστική 

τακτοποίηση των οικείων δαπανών.  
  ιγ. Τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα 

τηρεί τις υποχρεώσεις του: Στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 
ν.4412/16 (Α’147//08-08-16). Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 
ή φύλαξης, περιλαμβάνονται επιπλέον τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' 
έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν.3863/10 (Α'115/15-07-10), όπως εκάστοτε 
ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παρ. 3 του ίδιου άρθρου (σύμφωνα με τα εντελλόμενα 
στο άρθρο 130 του ν.4412/16 (Α’147/08-08-16). 
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                28. Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και 119. 
 
        α.  Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων 
του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να 
ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την 
αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο 
αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή 
ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. 

       β. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 
αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης.  

       γ.  Για τα ζητήματα έννομης προστασίας για δημόσιες συμβάσεις του 
άρθρου 119, περί συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας: 

            (1)  με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 
εφαρμόζεται το Βιβλίο IV. 

            (2)  με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 
εφαρμόζεται η παρ.(α). παρόντος . 
Άρθρο 127 Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 55 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/3/2022. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΟ ΑΔ Φ.600/21/285477/Σ.1143/ΓΕΝ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
ΠΡΟΣ:……………………………....……. (1) 
 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ         
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΠΔΔ (2) 

Τηλ.: …………………………….... 
 
Φ.: ……………….……………..……..(3) 
 
Ημερομηνία: ……………………..…. (4) 
 
Συνημμένα: ……………….………....(5) 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
                                        
      « Υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την..………….…. (6) ». 
 
 Έχοντας υπόψη :                     

α. Το ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε..Δ.» (Α’ 
251//23-11-70). 

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/38/127535/Σ.534//28-02-08/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ 
(Β’2300//03-12-07) «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», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ 
Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄1753//02-09-08). 

γ. Το ν.4270/14 (Α’174//28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ. Το ν.4412/16 (Α’147//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ 
 
 1. Την πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς 
«……………………………………………………………………………………..………….»(1) 
για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την ……….…………….....(7).  
 

             2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως: (8)  
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A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 
ΥΛΙΚΟΥ / ΛΟΙΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

     

     

     

 
 3. Η προς αξιολόγηση  προσφορά,  θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα : 
 
  α. Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
  β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
  γ. Τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης/εκτέλεσης  …………….(9) από την 
ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 
  δ. Τη διάρκεια χρονικής ισχύος της προσφοράς. 
  ε. Τη ρητή συμφωνία σας με τις τεθείσες από την Υπηρεσία τεχνικές 
προδιαγραφές ή/και απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης του 
προσφερόμενου αντικειμένου. 
  στ. Επιπρόσθετα …….………………………………..…..(10) 
 
 4. Παρακαλούμε όπως, η προσφορά σας περιέλθει στην Υπηρεσία μας έως 
την ………………….……………….. (11).  
  
 5. Στοιχεία υποβολής προσφοράς ως εξής:……………………… (12) 
 

6. Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την 
ανάθεση της σύμβασης. 

 
7. Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα 

καθοριζόμενα στο σχετικό (δ). 
 

8. Η παρούσα είναι « Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ ». 
 

 
Βαθμός - Ονοματεπώνυμο (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 
 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 
 
(1)   Αναφέρονται (με αλφαβητική σειρά) τα πλήρη στοιχεία  των οικονομικών φορέων (επωνυμία, ΑΦΜ, 
διεύθυνση, τηλέφωνο) προς τους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση. 
(2)    Υπηρεσία, η οποία εκδίδει τη σχετική πρόσκληση. 
(3)    Στοιχεία ταυτοποίησης εγγράφου. 
(4)    Ημερομηνία υπογραφής της πρόσκλησης από το Διοικητή/Διευθυντή της Υπηρεσίας. 
(5)    Συμπληρώνεται κατά κρίση της Υπηρεσίας. 
(6),(7)   Συμπληρώνεται κατά περίπτωση «προμήθεια υλικών» ή «παροχή υπηρεσιών». 
(8)  Συμπληρώνονται, κατ’ ελάχιστον, τα πληρέστερα δυνατά στοιχεία αναγνώρισης του αιτούμενου υλικού 
ή της τεχνικής περιγραφής αιτούμενης παροχής υπηρεσιών, οι οικείοι κωδικοί του «Κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV)» καθώς  και οι απαιτούμενες ποσότητες. Η καταχώρηση σε μορφή πίνακα είναι 
ενδεικτική. Δύναται να χρησιμοποιηθεί διαφορετική μορφή, εφόσον από την Υπηρεσία κρίνεται ως 
προσφορότερη. 
(9)     Συμπληρώνεται κατά περίπτωση «παράδοσης των υλικών» ή «εκτέλεσης των εργασιών». 
(10) Συμπληρώνονται τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης (π.χ. χώρα κατασκευής υλικών, ΙΒΑΝ οικονομικού φορέα κ.α) 
(11)   Επιθυμητή από την Υπηρεσία καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
(12)  Ταχυδρομική διεύθυνση Υπηρεσίας και διεύθυνση υπηρεσιακού λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
(13)   Βαθμός και ονοματεπώνυμο Διοικητή/Διευθυντή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «4/Γ» της ΑΔ Φ.604/05/284222/Σ.1975/ 

17 Ιουλ 17/ΓΕΝ/Ε1-Ι 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

 
……………………. (1) 

ΠΡΟΣ:  
 
 
 
                   Πίνακας Αποδεκτών 
 
ΚΟΙΝ: 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ         
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΠΔΔ (2) 

 
Τηλ.: ……………….……………….... 
 
Φ.: ……………….……………..…….. 
 
Ημερομηνία: ………………….…..….  
 
Συνημμένα: ……………..….….…….(3) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

«Ανάθεσης για την …………………..…….………(4)». 
Έχοντας υπόψη : 
         α.  Το ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε..Δ.» 
(Α’ 251//23-11-70) 
        β.  Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/38/127535/Σ.534//28-02-08 / ΥΠΕΘΑ / ΓΔΟΣΥ 
(Β’ 2300 / 03-12-07) «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», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ  Φ. 800 / 88 / 131798 / Σ. 
2063 / 25-7-08 (ΦΕΚ Β΄1753 / 02-09-08). 
       γ.  Το Ν. 4270 /14 (Α’174//28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.» 
       δ. Τον Ν.4412/16 (Α’147//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
       ε. …………………………………………………………………………………….  (5) 
    στ. ………………………………………………………………………………….….  (6) 
      ζ. ……………………………………………………………………………………..  (7) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1.  Την  ανάθεση  στον οικονομικό φορέα 
……………………………………………. ………………….………………(8)» για 
την………………..………(9) έναντι συνολικής  αξίας……………………………………(10) 

συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και …………………………………..(11) Φ.Π.Α. 
 
           Αντικείμενο Σύμβασης 
 

2.  Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η …………………………… (12) ως 
ακολούθως: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (13) Μ/Μ (14) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (15) 

CPV (16) 
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1  
 

   

  
 

   

 
            Αξία Σύμβασης 
 

3.  H ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (13) Μ/Μ 
(14) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(15) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.(20) 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1  
 

    

  
 

    

                                                                       Μερικό Σύνολο:  

                                                     Κρατήσεις ……….(21)%:  

                                                              Φ.Ε. ……….(22)%:  

                                                                   Φ.Π.Α. …(23)%:  

                                                                   Τελικό Σύνολο:  

 

            Πιστώσεις 
 

4.  Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν: 
α. Από ΚΑΕ…………….……(24) λειτουργικού προϋπολογισμού ΕΑΑΝ. 
β. Εις βάρος Π/Υ έτους …………….(25). 
γ. Αρμοδιότητας: ……………………(26). 
 

            Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις 
 

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του 
εφαρμόζονται (27) τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του 
σχετικού (δ) νόμου. 

 
           Λοιποί όροι 

6.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο. 
 
7.  Η παρούσα είναι «……………………………..(28) στο ΚΗΜΔΗΣ». 
 
 

………….(29),    ……/…../20     (30) 

 

 
………………………………………..(31) ΠΝ 

………..………(32) 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
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……………………………..(33) 

 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
 
……………………..………(34) 
 

 

 

 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 
 

(1)     Αναγράφεται η διαβάθμιση του έγγραφου. 
(2)     Όνομα Πολεμικού Πλοίου ή Ναυτικής Υπηρεσίας 
(3)     Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού/Σύμβασης. Αναγράφεται κατά περίπτωση για προμήθεια 
υλικών/παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του ποσού των 2.500,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(4)     Συμπληρώνεται κατά περίπτωση «προμήθεια υλικών» ή «παροχή υπηρεσιών». 
(5)     Συμπληρώνεται κατά περίπτωση το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε από την Ν.Υ/Π.Π 
(Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ΦΑΞ/Επιστολή) για την υποβολή, προς τον οικονομικό φορέα, 
αιτήματος παροχής οικονομικής προσφοράς. 
(6)     Συμπληρώνονται τα στοιχεία της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς. 
(7)     Συμπληρώνονται τα στοιχεία της οικείας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ή τη έγκρισης 
χρηματοδότησης της δαπάνης. 
(8)     Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οικονομικού φορέα στον οποίο γίνεται η ανάθεση, ήτοι: 
         α.   Επωνυμία 
         β.   Τηλέφωνο/Φαξ/Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 
         γ.   ΑΦΜ/ΔΟΥ 
(9)     Συμπληρώνεται κατά περίπτωση «προμήθεια υλικών» ή «παροχή υπηρεσιών». 
(10)   Συμπληρώνεται κατά περίπτωση. 
(11)   Συμπληρώνεται κατά περίπτωση «συμπεριλαμβανομένου» ή «μη συμπεριλαμβανομένου». 
(12)   Συμπληρώνεται κατά περίπτωση «προμήθεια υλικών» ή «παροχή υπηρεσιών». 
(13)   Αναγράφεται κατά περίπτωση η περιγραφή του προς προμήθεια υλικού ή της προς παροχή υπηρεσίας. 
(14)   Αναγράφεται κατά περίπτωση η μονάδα μέτρησης του προς προμήθεια υλικού. Συμπληρώνεται παύλα 
στην περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας. 
(15)   Αναγράφεται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών συμπληρώνεται με παύλες εκτός 
και αν άλλως μπορεί να προσδιοριστεί.  
(16)    Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο υλικό/υπηρεσία σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV). 
(17)    Ως ανωτέρω υποσημείωση Νο 12  
(18)    Ως ανωτέρω υποσημείωση Νο 13  
(19)    Ως ανωτέρω υποσημείωση Νο 14  
(20)    Συμπληρώνεται η τιμή μονάδος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
(21)    Συμπληρώνεται το ποσοστό των κρατήσεων που αντιστοιχεί στην οικεία δαπάνη.  
(22)   Συμπληρώνεται το ποσοστό της παρακράτησης φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στην οικεία 
δαπάνη.  
(23)    Αναγράφεται το ποσοστό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία της δαπάνης. Σε περίπτωση που αυτή 
απαλλάσσεται της επιβολής Φ.Π.Α. αναγράφεται η λέξη «ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ».  
(24)    Αναγράφεται ο οικείος κατά περίπτωση ΚΑΕ. Εάν η πηγή χρηματοδότησης δεν προέρχεται από το 
λειτουργικό Π/Υ, τροποποιείται ανάλογα.  
(25)   Αναγράφεται κατά περίπτωση.  
(26)   Αναγράφεται ο κατά περίπτωση φορέας χρηματοδότησης.  
(27)   Κατά περίπτωση και κατ’ αναλογία. 
(28)   Αναγράφεται κατά περίπτωση η λέξη «Καταχωριστέα» ή «Μη καταχωριστέα».  
(29)   Τόπος σύνταξης της απόφασης.  
(30)   Ημερομηνία σύνταξης της απόφασης.  
(31)   Αναγράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.  
(32)   Αναγράφεται η ιδιότητα του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (λ.χ. Διοικητής/Διευθυντής/Κυβερνήτης).  
(33)   Επωνυμία αναδόχου οικονομικού φορέα και στοιχεία διεύθυνσης αυτού.  
(34)   Συμπληρώνεται κατά περίπτωση. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
(ΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 

 
Προσαρτημένο 5 στην Προσθήκη «1/Γ» της ΑΔ Φ.604 / 05 / 284222 / Σ.1975 / 17 Ιουλ 17 

/ ΓΕΝ / Ε1-Ι (Με ανάλογες τροποποιήσεις στις ανάγκες της ΕΑΑΝ.) 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

1.   Στην……………………..(1)  την………………….…(2) οι κάτωθι: 
          α. ……………………………….…………………… 
                β. …………………………….……………………… 
                γ. ……………………………………………………(3), 
 
συνήλθαμε σε επιτροπή, που συστάθηκε με βάση το Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ  με αριθμό……. 
θέμα…. της…../.../…. (4), για την ποσοτική παραλαβή και τον ποιοτικό έλεγχο των 
παρακάτω υλικών, που παραδόθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
………..………………………………………..………..…(5), στο…………………….…… (6) την 
…………………….... (7) σε εκτέλεση της υπ` αριθμόν …………………………….…... (8) 
σύμβασης ΕΑΑΝ: ………………………………………………………….………….…………(9) 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
       2. Εκτελέστηκε ο μακροσκοπικός έλεγχος των υλικών της ανωτέρω παραγράφου 1 
και έλαβαν χώρα οι παρακάτω προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι: 
……………………………………………………………………………………………….….. (10) 
 
               3. Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, αποφαίνεται 
………………..……..(11)  ότι τα υλικά που παραδόθηκαν, πληρούν τους όρους της 
σύμβασης και εισηγείται την οριστική παραλαβή αυτών. 
 

     4.   Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται, 
όπως παρακάτω: 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 α. …………………………………… 
  
 β. …………………………………… 
               
 γ. ……………………………………(12) 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
………………………………. 

………………………………..(13) 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πρωτόκολλο κοινοποιείται και στον ανάδοχο βάσει των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 208 του ν. 4412/16 (Α’ 147/08-08-16). 
 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 
 

 

(1)    Τόπος σύνταξης του πρωτοκόλλου 
(2)    Ημερομηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου 
(3)    Βαθμός, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα των μελών της επιτροπής 
(4)    Στοιχεία Διαταγής συγκρότησης της επιτροπής 
(5)    Επωνυμία, ΑΦΜ και ΔOY οικονομικού φορέα 
(6)    Τόπος παράδοσης των υλικών 
(7)    Ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 
(8)    Στοιχεία της σύμβασης 
(9)    Περιγραφή, μονάδα μέτρησης, ποσότητα και τυχόν στοιχεία αναγνώρισης των 
παραδοθέντων υλικών (υπό μορφή πίνακα). 
(10)   Αναγράφονται τυχόν διεξαχθέντες προβλεπόμενοι έλεγχοι. 
(11)   Αναγράφεται κατά περίπτωση είτε «παμψηφεί» είτε «κατά πλειοψηφία», οπότε αναφέρονται 
τυχόν διαφωνίες. 
(12)  Υπογραφές μελών επιτροπής κατά σειρά αναφοράς των μελών στην παράγραφο 1. 
(13)   Βαθμός, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και υπογραφή αποφαινόμενου οργάνου. Σε περίπτωση 
διαφωνίας με την εισήγηση τροποποιείται ανάλογα. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 
 
Προσαρτημένο 6 στην Προσθήκη «1/Γ» της ΑΔ Φ.604 / 05 / 284222 / Σ.1975 / 17 Ιουλ 17 

/ ΓΕΝ / Ε1-Ι (Με ανάλογες τροποποιήσεις στις ανάγκες της ΕΑΑΝ.) 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
       1.    Στην ……………..………… (1), την…………..…….………(2) ..οι κάτωθι: 
              α. ………………………………………………………….………………..… 
              β. ………………………………………………………….………………..… 
              γ. …………………………………………………………….…………….…(3) 
συνήλθαμε σε επιτροπή, που συστάθηκε με βάση το Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ  με αριθμό 
……….… θέμα ………………….…... της ..../.../…... (4), για την ποσοτική παραλαβή και τον 
ποιοτικό έλεγχο των παρακάτω υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα ………………………………(5) στην ……………..…….(6) την ..…/.…/……..(7)                σε 
εκτέλεση της υπ` αριθμόν …………………….……….(8)  σύμβασης ΕΑΑΝ: 
…………………………………………………………………………..…………………………(9) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
 

  

 
      2.    Εκτελέστηκε έλεγχος των παρασχεθεισών υπηρεσιών της ανωτέρω παραγράφου 
1 και έλαβαν χώρα οι παρακάτω έλεγχοι, που προβλέπονται από τη σύμβαση: 
………………………………………………………………………………..………………….(10) 

 
      3.     Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, αποφαίνεται ……………..……. (11) 
ότι οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, πληρούν τους όρους της σύμβασης και εισηγείται την 
οριστική παραλαβή αυτών. 
 
      4.     Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται, όπως 
παρακάτω: 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
α…………….…….……… 
 
β……………….….……… 
 
γ..……………….……….. (12) 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
………………………………. 
…………………………….(13) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πρωτόκολλο κοινοποιείται και στον ανάδοχο βάσει των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 208 του ν. 4412/16 (Α’ 147/08-08-16). 
 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 
 

 

 

1.   Τόπος σύνταξης πρωτοκόλλου. 
2.   Ημερομηνία σύνταξης πρωτοκόλλου. 
3.   Βαθμός, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα των μελών της επιτροπής. 
4.   Στοιχεία Διαταγής συγκρότησης της επιτροπής. 
5.   Επωνυμία, ΑΦΜ και ΔOY οικονομικού φορέα. 
6.   Τόπος παροχής των υπηρεσιών. 
7.   Ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών. 
8.   Στοιχεία της σύμβασης 
9.   Περιγραφή, μονάδα μέτρησης και ποσότητα των παρασχεθεισών υπηρεσιών (υπό μορφή 
πίνακα). 
10.  Αναγράφονται τυχόν διεξαχθέντες προβλεπόμενοι έλεγχοι 
11.  Αναγράφεται κατά περίπτωση είτε «παμψηφεί» είτε «κατά πλειοψηφία», οπότε αναφέρονται 
τυχόν διαφωνίες 
12.  Υπογραφές μελών επιτροπής κατά σειρά αναφοράς των μελών στην παράγραφο 1. 
13.  Βαθμός, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και υπογραφή αποφαινόμενου οργάνου. Σε περίπτωση 
διαφωνίας με την εισήγηση τροποποιείται ανάλογα. 
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Παράρτημα «Β» Συνοπτικές Οδηγίες διεξαγωγής της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης 
από ΕΑΑΝ από 2.500,00 έως 30.000,00 (καθαρή αξία). 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΑΑΝ» 

[Σύμφωνα με τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) και ισχύει καθώς και την ΠαΔ 6-3/17/ΓΕΝ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει] 
 

1.   Όταν υπάρξει απαίτηση σύναψης συμβάσεως με την «διαδικασία απευθείας  

ανάθεσης» (από 2.500,00 έως 30.000,00 καθαρή αξία, λαμβανομένου υπόψη Π/Υ ΕΑΑΝ 

και εκτιμώμενο ανώτερο κόστος δαπάνης από παρελθούσες χρήσεις)  εκδίδεται 

πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ με το οποίο ορίζεται  επιτροπή (τριμελή)  διεκπεραίωσης της ως άνω 

διαδικασίας, καθώς και εκτιμώμενο ανώτερο κόστος δαπάνης (για χρήση από την 

επιτροπή και μόνο - δεν κοινοποιείται το ποσό αυτό στους οικονομικούς φορείς). 

 

2.     Η επιτροπή συντάσσει τις σχετικές απαιτήσεις (πχ τεχνική προδιαγραφή). 

Τα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνονται  στην τεχνική 

προδιαγραφή ανά περίπτωση είναι τα εξής: 

                       α. Περιγραφή προς εξεύρεση υλικά/υπηρεσίες με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για τον προσδιορισμό αυτών (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης υλικών, τεχνικές 
προδιαγραφές ή περιγραφές).  
                       β.   Η αιτούμενη ποσότητα ή χρονική διάρκεια της προς σύναψη σύμβασης. 
                       γ. Τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις για την καταλληλόλητα και ποιοτική 
κατάσταση των υλικών/υπηρεσιών (π.χ. πιστοποιητικά, εγγυήσεις καλής λειτουργίας).  
 

3.   Μετά την ολοκλήρωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, η επιτροπή 

εισηγείται με πρακτικό την έγκριση τους από ΔΣ/ΕΑΑΝ. 

4.    Μετά ανωτέρω έγκριση διεξάγεται από την επιτροπή, σχετική έρευνα 

αγοράς και διαβούλευση με τα προσφορότερα κατά την κρίση αυτών μέσα (λ.χ. επιτόπια 

επίσκεψη στην έδρα του οικονομικού φορέα για αυτοψία ή/και προσκόμιση δειγμάτων, 

επικοινωνία τηλεφωνική ή με λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

5.    Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς, η ΕΑΑΝ (με υπόδειξη της 

επιτροπής στην Χρηματική Διαχείριση) εκδίδει πρόσκληση υποβολής έγγραφης 

προσφοράς μέσω ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α» του 

παρόντος. Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά προς συγκεκριμένους οικονομικούς 

φορείς, οι οποίοι κρίθηκαν από την ΕΑΑΝ ότι δύναται να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις, 

ενώ δύναται να απευθύνεται και σε ένα μόνο οικονομικό φορέα. 

6.    Το σύνολο της αλληλογραφίας και των εγγράφων (τεχνική προδιαγραφή 

κτλ), που αφορούν στην έρευνα αγοράς και τη διαβούλευση στο ανωτέρω πλαίσιο, 

τηρείται από την τριμελή επιτροπή  σε σχετικό φάκελο δημόσιας σύμβασης και 

τίθεται υπόψη του αποφαινόμενου οργάνου (ΔΣ/ΕΑΑΝ), εφόσον απαιτηθεί. Επισημαίνεται, 

τα ανωτέρω αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και δεσμεύουν τόσο τους οικονομικούς 

φορείς, που υποβάλλουν προσφορά, όσο και την υπηρεσία 
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7.    Επί των ανωτέρω, επισημαίνονται τα κάτωθι: 

        α.  Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων, οι οποίοι δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.  

 

        β.  Δεν είναι δυνατή η υποβολή του αιτήματος διάθεσης πίστωσης ή/και η 

έκδοση απόφασης ανάθεσης, πριν την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

       γ.  Στο αίτημα διάθεσης πίστωσης να μνημονεύεται υποχρεωτικά ο Αριθμός 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) της πρόσκλησης και η ημερομηνία 

καταχώρησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

       δ.  Η σχετική πρόσκληση (με τον ΑΔΑΜ αυτής) δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό 

υποβολής της δαπάνης, ωστόσο αντίγραφο αυτής να τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

       Εφιστάται η προσοχή όλων των εμπλεκομένων για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, 

καθώς η μη τήρηση αυτών συνιστά λόγο ακυρότητας  σχετικής σύμβασης. 

 

8.         Κατόπιν διενέργειας της σχετικής έρευνας αγοράς (με οποιοδήποτε μέσο 

ή συνδυασμό μέσων αυτή διεξαχθεί), οι οικονομικοί φορείς που αποδέχονται να 

συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία, θα υποβάλλουν, προς αξιολόγηση, έγγραφη 

προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 

 

                    α.  Το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. 

 

                    β. Την τιμή μονάδας αυτού, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

                    γ. Τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. 

 

                    δ.  Τη χρονική ισχύ της προσφοράς.  

 

                    ε.  Τη ρητή συμφωνία του οικονομικού φορέα με τυχόν τεθείσες από την 

υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές ή/και απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης 

του προσφερόμενου αντικειμένου. 

 

9.     Μετά την αξιολόγηση της/των προσφορά/ών η επιτροπή εισηγείται με 

πρακτικό την έγκριση αυτής από ΔΣ/ΕΑΑΝ. Στο εν λόγω πρακτικό έγκρισης  θα 

ανατίθεται/εντέλλεται  ταυτόχρονα  προς Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ, ήτοι το χειριστή 

της σχετικής πίστωσης, η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, μέσω 

λογιστηρίου ΕΑΑΝ. 

 

10.   Η επιτροπή θα ενημερώνει τον φορέα για τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά 

που πρέπει να προσκομιστούν για το φάκελο σύμβασης πριν την υπογραφή της απόφασης 

ανάθεσης από ΕΑΑΝ. Τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι: 
 

         α. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του μειοδότη 
οικονομικού φορέα. 
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         β.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του οικονομικού φορέα καθώς και των 
μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτού ή προσώπων που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Αντ΄ αυτού η ΕΑΑΝ 
δύναται να απαιτεί για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του  
άρθρου 73 του Ν.4412/16, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 
υποβολή εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α 
του Ν.4412/16.  
 

      γ.  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

 

      δ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

11.  Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών και την παράλληλη ενημέρωση της 

Χρηματικής Διαχείρισης, η τελευταία θα εκδίδει Απόφαση Ανάθεσης (Αναρτητέα στο 

ΚΗΜΔΗΣ). Η ανωτέρω εντολή  θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

       α.   Το σύνολο της αιτούμενης πίστωσης και τον ΚΑΕ σε βάρος του οποίου 
αιτείται να υλοποιηθεί η προμήθεια υλικών/παροχή υπηρεσιών.  
 

       β. Την περιγραφή των προς προμήθεια υλικών ή των προς παροχή υπηρεσιών 
με σαφή αναφορά των κάτωθι:  
    
  (1) Του κωδικού CPV. 
 

  (2) Της μονάδας μέτρησης. 
 

  (3) Της ποσότητας των υλικών/υπηρεσιών. 
 

  (4) Της ανάλυσης της δαπάνης ανά υλικό/υπηρεσία και ανά μονάδα 
μέτρησης. 
 

      γ. Την τεκμηρίωση της ανάγκης,  
 

      δ. Την επωνυμία, ΑΦΜ και ΔΟΥ των οικονομικών φορέων από τους οποίους 
ελήφθησαν προσφορές κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς.  
 

      ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα στον οποίο αιτείται η ανάθεση της 
σύμβασης προμήθειας υλικών/παροχής υπηρεσιών (ήτοι επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟY), το χρόνο 
παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, την ημερομηνία εκπνοής ισχύος της προσφοράς 
του και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο αυτός επιθυμεί να εξοφληθεί.  
 

    στ.  Του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  
 

      ζ.  Τη μνεία εάν έλαβε χώρα δημοσίευση των σχετικών απαιτήσεων στην 
ιστοσελίδα του ΕΑΑΝ  
 

     θ. Τον τόπο παράδοσης του υπό σύμβαση αντικειμένου (Κεντρική ΕΑΑΝ ή 
εκάστοτε Παράρτημα). 
 
       Η υπόψη απόφαση ανάθεσης, κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα με κάθε 
πρόσφορο μέσο. 
 
        12.   Εν συνεχεία  συντάσσεται (από την επιτροπή) και υπογράφεται 
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συμφωνητικό/σύμβαση (Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ), από Πρόεδρο ΕΑΑΝ και νόμιμο 
εκπρόσωπο φορέα. 
 

Το κείμενο του συμφωνητικού/σύμβασης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 

         α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής.  
 

         β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
 

         γ. Το συμβατικό αντικείμενο. 
 

          δ. Την τιμή. 
 

         ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου.  
 

       στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού.  
 

         ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
 

         η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
 

         θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 

          ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  
 

         ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρμογή.  
 

         ιβ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δημοσιολογιστική τακτοποίηση 
των οικείων δαπανών.  
 

         ιγ. Τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις 
υποχρεώσεις του: Στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16 
(Α’147//08-08-16).  
Ειδικά στις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή Φύλαξης, περιλαμβάνονται 
επιπλέον τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως στ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 68 του ν.3863/10 (Α'115//15-07-10), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός 
όρος της παρ. 3 του ίδιου άρθρου (σύμφωνα με τα εντελλόμενα στο άρθρο 130 του 
ν.4412/16 (Α’147//08-08-16). 
 

13. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
 

                     α. Στις  Απευθείας Αναθέσεις, δύναται να ζητούνται εγγυητικές επιστολές. 
 
                     β. Ληφθεί υπόψη για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση 
των ορίων (του άρθρου 118 Ν.4412/16), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο 
συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 
(Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση 
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άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. 
 
                    γ.  Ο πλήρης φάκελος σύμβασης πρέπει να  περιέχει τα ακόλουθα: 
 
                        (1)  Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ που ορίζει τριμελή επιτροπή διεκπεραίωσης της 
σύμβασης. 
                        (2)   Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, με εισηγητικό επιτροπής και με 
πρακτικό έγκρισης τους από ΔΣ/ΕΑΑΝ. 
                        (3)  To σύνολο της αλληλογραφίας μεταξύ επιτροπής- οικονομικών φορέων 
κατά την έρευνα αγοράς. 

      -  Η πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς/ων μέσω ΚΗΜΔΗΣ. 
      -  Η/οι   προσφορά/ές των οικονομικών φορέων. 
      - Εγκεκριμένη εισήγηση   επιτροπής  με πρακτικό , από ΔΣ/ΕΑΑΝ περι 

ορισμού του αναδόχου 
      - Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του μειοδότη 

οικονομικού φορέα. 
                        -  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του οικονομικού φορέα  

        -  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

        -  Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητα 
        -  Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) Διαύγεια-ΚΗΜΔΗΣ 
        -  Απόφαση Ανάθεσης (Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ) 
        -  Υπογεγραμμένη Σύμβαση/Ιδ. συμφωνητικό 

 
                    δ.  Η Ανωτέρω διαδικασία ισχύει και για παραρτήματα ΕΑΑΝ (Συμβάσεις 
καθαρισμών Πάτρας, Σαλαμίνος, Κρήτης) με τις παρακάτω τροποποιήσεις / διαφορές: 
 
                       (1) O ορισμός της επιτροπής (τριμελούς) θα γίνεται από ΔΣ/Παραρτήματος. 
                       (2) Μετά την έρευνα αγοράς, η εισήγηση της επιτροπής θα επικυρώνεται 
από το  ΔΣ/Παραρτήματος και το εν λόγω Πρακτικό θα αποστέλλετε με την εισήγηση της 
επιτροπής προς Κεντρική ΕΑΑΝ για τελική Έγκριση και συνέχιση της διαδικασίας ως 
ανωτέρω.  
                      (3) Ο πρωτότυπος φάκελος δημόσιας σύμβασης όταν αυτή 
ολοκληρωθεί, με μέριμνα της επιτροπής θα αποστέλλεται στην Κεντρική ΕΑΑΝ με 
το προσφορότερο μέσο προς φύλαξη. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας, εάν απαιτηθεί 
η αποστολή τυχόν δικαιολογητικών - εντύπων θα γίνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.  
 
 

 

 

 

 

 


