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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΥΠ’ ΑΡΙΘ 08/20  

«Θαλάσσιος Εγχώριος Μεταφορέας»      
 

1. Έχοντες υπόψη την ακόλουθη νομοθεσία, ως ισχύει: 
 

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί 
Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

β. Τις διατάξεις του Ν.764/1978 (ΦΕΚ Α’ 49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ 
των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις 
βάρος των ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας». 

γ. Τις διατάξεις του Ν.1497/84 (ΦΕΚ-188 Α') «Κύρωση Σύμβασης του 
καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». 

δ. Τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ147Α/3-9-93) «Ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες 
διατάξεις». 

ε. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16-9-1994) Άρθρο 55 
(Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

στ. Τις διατάξεις του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α’ 35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλων διατάξεων». 

ζ. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

η. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

θ. Τις διατάξεις του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199Α/1999) «Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

ι. Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248/7-11-00), «Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης αξίας». 

ια. Τις διατάξεις του Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102Α/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». 
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ιβ. Τις διατάξεις του Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143Α/19.6.2002) «Περιορισμοί στη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή 
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

ιγ. Τις διατάξεις του Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητος  του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

ιδ. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη 
Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την 
Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων». 

ιε. Τις διατάξεις του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες 
για την Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του Εμπορίου 
και της Αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης». 

ιστ. Τις διατάξεις του Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες 
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

ιζ. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28.6.2006) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

ιη. Τις διατάξεις του Ν.3548/07 (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2007) «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες 
διατάξεις». 

ιθ. Τις διατάξεις του Ν.4557/18 (ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018) «Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και 
άλλες διατάξεις». 

κ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις». 

κα. Τις διατάξεις του Ν.3883/10 (ΦΕΚ Α΄167/24-9-10) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη 
και ιεραρχία των στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».  

κβ. Τις διατάξεις του Ν.3959/11 (ΦΕΚ 93 Α/20-4-2011) «Προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού». 

κγ. 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». 

κδ. Τις διατάξεις του N.4028/11 (ΦΕΚ 242 Α/11-11-2011) περί «Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, 
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και 
προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της 
άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)». 
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κε. Τις διατάξεις του N.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143). 

κστ. Τις διατάξεις του N.4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των 
Νόμων 4046/12, 4093/12 & 4127/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013).  

κζ. Τις διατάξεις του Ν.4129/2013, (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013) «Κύρωση του 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

κη. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, « Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’147). 

κθ. Τις διατάξεις του Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ 164Α/24.10.1984) «Αστικός Κώδικας 
και Εισαγωγικός του Νόμος». 

λ. Τις διατάξεις του Π.Δ.378/87 (ΦΕΚ 168 Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δικαίου τα οποία 
εποπτεύονται απ' αυτό».  

λα. Τις διατάξεις του Π.Δ.18/89 (ΦΕΚ-8 Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων 
για το Συμβούλιο της Επικρατείας». 

λβ. Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ 66Α/11.4.1996): «Περί 
Ονομαστικοποίησης των Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου». 

λγ. Τις διατάξεις του Π.Δ.150/25-6-01 (ΦΕΚ Α 125) « Προσαρμογή στην 
Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». 

λδ. Τις διατάξεις του Π.Δ.73/06 (ΦΕΚ Α’ 76/10.4.2006) «Διάρθρωση, 
Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού 
και Υποστήριξης, β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής 
Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».  

λε. Τις διατάξεις του Π.Δ.3/08 (ΦΕΚ Α’ 3/14.1.2008) «Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού». 

λστ. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

λζ. Την υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837(ΦΕΚ. Β΄ 2182/02/10/2009) υπουργική 
απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών , της μεταφοράς, της μεσιτείας, και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης». 

λη. Την υπ΄αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002) Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης 
του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)». 

λθ. Την υπ΄αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/05 (ΦΕΚ 336 Β’/16-3-05)  «Κύρωση 
από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας» 
(ΕΚΒΑ).  

μ. Την υπ΄αριθ. Φ.600/311054//Σ.572 (ΦΕΚ 733Β/31.5.2005) υπουργική 
απόφαση «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν 
ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς και των 
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Δικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών 
«κατασκευής», «διάθεσης» και «μεταφοράς». 

μα. Την υπ’ αριθ. 2458 (ΦΕΚ 267Β/1.3.2005) κοινή υπουργική απόφαση 
«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση 
του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου». 

μβ. Την Υ.Α. υπ΄αριθ. 248629 (ΦΕΚ 905Β/13.7.06) «Υποδείγματα Εγγυητικών 
Επιστολών ν.3433/06». 

μγ. Την Υ.Α. υπ΄αριθ. 248631(ΦΕΚ 905Β/13.7.06) «Υπόδειγμα πρωτοκόλλου 
παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού ν.3433/06». 

μδ. Την υπ΄αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1-9-2006) Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για 
την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

με. Την υπ΄αριθ. Φ.800/87/131377 Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/ Β/6.8.2007) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων 
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ 
και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων». 

μστ. Την ΕΠ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14 / ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ/ΤΕΑΣ 
Απόφαση κ. ΥΕΘΑ,  η οποία κύρωσε τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ) 2014. 

μη Την υπ΄αριθ. 20977 (ΦΕΚ 1673Β/23.8.2007) Υπουργική Απόφαση 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005». 

μθ. Την υπ΄αριθ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ 2300Β/3.12.2007) υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές.». 

ν. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 246883 (ΦΕΚ 482 Β΄/18.3.08) «Καθορισμός μεθόδου 
αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς επί των 
προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ». 

να. Την Φ.120/01/510313/Σ.94/05 Ιαν 2018/ΓΕΕΘΑ/Ε/Ε3  Απόφαση κ. ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β’ 683/27 Φεβ 2018), η οποία κύρωσε  τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας 
(ΕΚΑ). 

νβ. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29 Οκτ 2008) «Γενικοί και Ειδικοί 
Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

νγ. Την υπ’ αριθ. Φ.900/2553/Σ.751/12 (ΦΕΚ 746 Β/14-3-2012)  «Καθορισμός 
Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής 
ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός 
Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης 
μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής-Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό 
προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχομένων 
προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου της EE 428/2009 
καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία 
με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ 2009) και προορίζονται 
για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη». 
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νδ. Τον Κανονισμό  (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης 
Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, 
ημερομηνίες και διορίες. 

νε. Τον Κανονισμό Κρατικής  Διασφάλισης Ποιότητας. 

νστ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ISO 14001 
EMAS) ( L114 της 24/04/2001 σ. 0001 – 0029).  

νζ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Εφημ. 
Ε.Κ./L 25/30.1.2003) της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την αναστολή δασμών 
που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και  στρατιωτικού εξοπλισμού. 

νη. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5.5.2009, 
περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και 
της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L134/1 της 29.5.2009). 

νθ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 
2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV ( L 074 της 15/03/2008 σ. 0001 
– 0375). 

ξ. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1830/2019 όσον αφορά τα κατώτατα όρια της 
εφαρμογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ ως ισχύουν από 1 Ιαν 20 (428.000 € για 
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών / 5.350.000 € για συμβάσεις έργων). 

ξα. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1986 της Επιτροπής για την 
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και 
γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα και Παραρτήματα των 
Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

ξβ. Την υπ΄αριθ. 247153α/12-08-2019 (ΦΕΚ Β’ 3181/12-08-2019) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 
Αλκιβιάδη Στεφανή».   

ξγ. Την νομοθεσία και τα τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στους Ειδικούς 
Όρους. 

ξδ. Τη Φ.600/05/281122/Σ.298/13 Φεβ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ(ΔΥΔΜ) [Απόφαση 
Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος «Θαλάσσιος Εγχώριος Μεταφορέας»]. 

ξε. Τη Φ.600/26/672065/Σ.785/05 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ) 
[Τροποποίηση Απόφασης Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος «Θαλάσσιος 
Εγχώριος Μεταφορέας»]. 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης για το Υποπρόγραμμα «Θαλάσσιος 
Εγχώριος Μεταφορέας», προϋπολογιστικού κόστους 3.120.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, των προβλεπόμενων 
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κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιου 
εγχώριου μεταφορέα, με «κλειστή διαδικασία», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις διατάξεις των εν ισχύ ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20), ν.3883/10 (ΦΕΚ Α΄ 167)  και 
ν.3978/2011(ΦΕΚ Α΄ 137), με βάση τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «Α» και 
τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» της παρούσας προκήρυξης. 
  
 Αριθμός Προκήρυξης:  08/20  
 
 2. Η δαπάνη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για την τριετία 2020-2022, 
2ετούς διάρκειας με δυνατότητα αυξομείωσης της διάρκειας κατά 30%, θα 
χρηματοδοτηθεί από πίστωση του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών 
και Παραλαβών των Προμηθειών του Αμυντικού Υλικού (ΤΚΠΠΠΠΑΥ) στον Ειδικό 
Φορέα (ΕΦ) 1.011.202.0000000 (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΠΕΠ) και ΑΛΕ3130101002 
(αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού) για την 
αποπληρωμή υποχρεώσεων ναύλωσης. 
 
 3. Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας προμήθειας είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 

 4. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 03 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 5. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 02 Ιουλίου 2020, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. 
Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (Τ.Κ.:11527) ή εναλλακτικά, την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως από κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ). 

 6. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ 
Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ 
(http://www.gdaee.mil.gr– Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων 
– Προκηρύξεις Διαγωνισμών). Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε 
Εμπορικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης 
έχουν αποσταλεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την 21 Μαΐου 2020 (Tender Electronic Daily – TED – http://ted.europa.eu  – 
Γλώσσα Ελληνική). 

 7. Πλήρη τεύχη της διακήρυξης δύναται να παραλαμβάνονται μόνο από την 
ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου 
(Τ.Κ.:11527) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και 
επισήμων αργιών, στην τιμή των  32,40 €  ανά αντίγραφο (Προκήρυξη, Παραρτήματα 
«Α», «Β»), με κατάθεση του ανωτέρω τιμήματος, στο λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) 
GR77-0100-0240-0000-0002-3270-036 (SWIFT:BNGRGRAA) της Τράπεζας της 
Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος 
Προκήρυξης  Δημοσίευσης Διαγωνισμού 08/20 – ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ». 

http://www.et.gr/
http://www.gdaee.mil.gr/
http://ted.europa.eu/
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 8. Η Προκήρυξη και τα Παραρτήματα «Α» και «Β» της διακήρυξης διατίθενται 
επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.gdaee.mil.gr.  

   9. Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. 

10.  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, δύναται  να  
αιτούνται  το  αργότερο  μέχρι  δεκατέσσερις (14) εργάσιμες  ημέρες πριν τη  λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και θα παρέχονται 
εγγράφως στην Ελληνική το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την υπόψη 
προθεσμία. Αρμόδιος χειριστής είναι το: 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 

Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2107466154 

Γραμματεία: Τηλ: (+30) 2107466446, Fax: (+30) 2107755188 

11. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα 
ανακοινωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποσταλούν εγγράφως στο σύνολο 
των υποψηφίων που κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών. 

12. Η υποβολή προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα 
πραγματοποιηθεί έπειτα από έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α»   Γενικοί Όροι Υποπρογράμματος «Εγχώριος Θαλάσσιος Μεταφορέας» 

«Β»   Ειδικοί Όροι Υποπρογράμματος «Εγχώριος Θαλάσσιος Μεταφορέας» 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης  ΠΝ   

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός Διευθυντής 

http://www.gdaee.mil.gr/
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Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί 

 

ΓΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία, ως ισχύει: 

1. Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

2. Ν. 764/1978 (ΦΕΚ Α’ 49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ των υπέρ του 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις βάρος των ειδικών 
προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας». 

3.  Ν. 1497/84 (ΦΕΚ-188 Α') «Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση 
επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». 

4. Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ147Α/3-9-93) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις». 

5.  Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16-9-1994) Άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου στο 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

6. Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α’ 35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων 
διατάξεων».   

7. Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

8. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 

9. Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 

10. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248/7-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης αξίας». 

11. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102Α/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» 

12. Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143Α/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 

13. Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος  του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

14. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση της 
Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων». 

15. Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες για την Εξυγίανση 
της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του Εμπορίου και της Αγοράς − Θέματα 
Υπουργείου Ανάπτυξης». 
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16. Ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων». 

17. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς  της  
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

18. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

19. Ν. 4557/18 (ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018) «Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». 

20. Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

21. Ν. 3883/10 (ΦΕΚ Α΄167/24-9-10) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη και ιεραρχία των 
στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».  

22. Ν. 3959/11 (ΦΕΚ 93 Α/20-4-2011) «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού». 

23. 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». 

24. N. 4028/11 (ΦΕΚ 242 Α/11-11-2011) περί « Τροποποίηση διατάξεων του ν. 
2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 
2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την 
απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον 
τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της 
άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)». 

25. N. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) 

26. N. 4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 & 
4127/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013).  

27. Ν. 4129/2013, (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο» 

28. Ν. 4412/2016, « Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’147) 

29. Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ 164Α/24.10.1984) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός 
του Νόμος». 

30. Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 168 Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό».  

31. Π.Δ. 18/89 (ΦΕΚ-8 Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο 
της Επικρατείας». 
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32. Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ 66Α/11.4.1996): «Περί Ονομαστικοποίησης των Μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου». 

33. Π.Δ. 150/25-6-01 (ΦΕΚ Α 125) « Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές». 

34. Π.Δ. 73/06 (ΦΕΚ Α’ 76/10.4.2006) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και 
Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β: 
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».   

35. Π.Δ. 3/08 (ΦΕΚ Α’ 3/14.1.2008) «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού». 

36. Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

37. Την υπ΄αριθ. 121837/Ε3/21837(ΦΕΚ. Β΄ 2182/02/10/2009) υπουργική 
απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών , της μεταφοράς, της μεσιτείας, και της διαμετακόμισης 
ειδών διπλής χρήσης». 

38. Την υπ΄αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002) Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του Άρθρου 
8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)».  

39. Την υπ΄αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/05 (ΦΕΚ 336 Β’/16-3-05)  «Κύρωση 
από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας» (ΕΚΒΑ).  

40. Την υπ΄αριθ. Φ.600/311054//Σ.572 (ΦΕΚ 733Β/31.5.2005) υπουργική 
απόφαση «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν ή 
επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς και των Δικαιολογητικών 
και διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών «κατασκευής», «διάθεσης» και 
«μεταφοράς»». 

41. Την υπ΄αριθ. 2458 (ΦΕΚ 267Β/1.3.2005) κοινή υπουργική απόφαση 
«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του 
φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου». 

42. Την Υ.Α. υπ΄αριθ. 248629 (ΦΕΚ 905Β/13.7.06) «Υποδείγματα Εγγυητικών 
Επιστολών ν.3433/06». 

43. Την Υ.Α. υπ΄αριθ. 248631(ΦΕΚ 905Β/13.7.06) «Υπόδειγμα πρωτοκόλλου 
παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού ν.3433/06». 

44. Την υπ΄αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1-9-2006) Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

45. Την υπ΄αριθ. Φ.800/87/131377 Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/ Β/6.8.2007) υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, 
Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των 
Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.» 

46. Την ΕΠ. 092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14 / ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ/ΤΕΑΣ Απόφαση 
κ. ΥΕΘΑ,  η οποία κύρωσε τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ) 2014.  
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47. Την υπ΄αριθ. 20977 (ΦΕΚ 1673Β/23.8.2007) υπουργική απόφαση 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005». 

48. Την υπ΄αριθ. 247153α/12-08-2019 (ΦΕΚ Β’ 3181/12-08-2019) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη 
Στεφανή».   

49. Την υπ΄αριθ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ 2300Β/3.12.2007) υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά 
και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές.». 

50. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 246883 (ΦΕΚ 482 Β΄/18.3.08) «Καθορισμός μεθόδου 
αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς επί των προμηθειών 
Αμυντικού Υλικού των ΕΔ». 

51. Την Φ.120/01/510313/Σ.94/05 Ιαν 2018/ΓΕΕΘΑ/Ε/Ε3  Απόφαση κ. ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β’ 683/27 Φεβ 2018), η οποία κύρωσε  τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας (ΕΚΑ)  

52. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29 Οκτ 2008) «Γενικοί και Ειδικοί 
Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

53. Την υπ΄αριθ. Φ.900/2553/Σ.751/12 (ΦΕΚ 746 Β/14-3-2012)  «Καθορισμός 
Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή 
Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), 
Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική 
Άδεια Κατασκευής-Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και 
των καταλόγων ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου 
της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική 
Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ΄αριθ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ 2009) και προορίζονται 
για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη». 

54. Τον Κανονισμό  (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης 
Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες 
και διορίες. 

55. Τον Κανονισμό Κρατικής  Διασφάλισης Ποιότητας , 2η έκδοση, που 
κυρώθηκε με το Φ.900/2452/65760/Σ.15367/26 Σεπ 17/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ. 

56. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ISO 14001 EMAS) ( L114 της 
24/04/2001 σ. 0001 – 0029).  

57. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ΄αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Εφημ. Ε.Κ./L 
25/30.1.2003) της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται 
στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και  στρατιωτικού εξοπλισμού. 

58. Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5.5.2009, περί 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L134/1 της 29.5.2009).  

59. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 
2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί 
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των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV ( L 
074 της 15/03/2008 σ. 0001 – 0375). 

60. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2367/2017 όσον αφορά τα κατώτατα όρια της 
εφαρμογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ ως ισχύουν από 1 Ιαν 18 (443.000 € για συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών / 5.548.000 € για συμβάσεις έργων). 

61. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1986 της Επιτροπής για την 
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα και Παραρτήματα των Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ. 

 

62. Νομοθεσία – τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 

 

ΓΟ-2 Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης νοούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1. «Ανάδοχος»: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

2. «Αναθέτουσα Αρχή»: Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς κατά 
το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.1α και β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών». Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά το 
άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.5 του ιδίου ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

3.  «Ανταγωνιστικός διάλογος»: Διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός 
φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή 
διεξάγει διάλογο με τους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου 
να εξευρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν θα κληθούν να 
υποβάλουν προσφορά. Για τους σκοπούς της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου 
μια Σύμβαση θεωρείται «ιδιαιτέρως πολύπλοκη», εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι 
αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχεία β΄, γ΄ και 
δ΄ του ν.3978/2011, τα τεχνικά μέσα/διαδικασία, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες και τους στόχους της ή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νομική ή 
χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. 

4. «Γραπτός−ή» ή «Εγγράφως»: Κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που μπορεί 
να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και εν συνεχεία να ανακοινωθεί. Το σύνολο αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. 

5. «Διαβαθμισμένες πληροφορίες»: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, 
ασχέτως μορφής, φύσης ή τρόπου μετάδοσής του, στο οποίο έχει αποδοθεί επίπεδο 
συγκεκριμένης διαβάθμισης ασφαλείας ή επίπεδο προστασίας και το οποίο προς το συμφέρον 
της εθνικής ασφάλειας και σύμφωνα με τους νόμους, ρυθμίσεις ή διοικητικές διατάξεις που 
ισχύουν στο κράτος απαιτεί προστασία από σφετερισμό, καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, 
απώλεια ή πρόσβαση χωρίς έγκριση ή υπονόμευση οποιασδήποτε άλλης μορφής. 

6. «Διαδικασία με διαπραγμάτευση»: Διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται με 
έναν ή περισσότερους από αυτούς τους όρους της Σύμβασης. 
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7. «Έρευνα και ανάπτυξη»: Όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν βασική 
έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, όπου η τελευταία μπορεί να 
περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων, δηλαδή συσκευών που θα καταδεικνύουν τις επιδόσεις 
νέας μεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον. 

8. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»: Κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή φορέας του Δημοσίου ή κοινοπραξία των εν λόγω προσώπων ή φορέων, 
που προσφέρει αντίστοιχα την εκτέλεση εργασιών ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών στην αγορά.  

9. «Ευαίσθητος εξοπλισμός, ευαίσθητα έργα, ευαίσθητες υπηρεσίες»: 
Εξοπλισμός, έργα και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή 
περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

10. «Ηλεκτρονική δημοπρασία»: Επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε 
έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών ή νέων αξιών ορισμένων 
από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη 
αξιολόγηση των προσφορών και επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση μεθόδους αυτόματης 
αξιολόγησης· ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 
υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν 
αντικείμενο ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

11. «Ηλεκτρονικό μέσο»: Μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης και αποθήκευσης δεδομένων, τα 
οποία εκπέμπονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με 
ραδιοκύματα, με οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

12. «Κλειστή διαδικασία»: Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας 
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που 
έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορά. 

13. «Κεντρική αρχή προμηθειών»: Μία αναθέτουσα αρχή ή ένας αναθέτων 
φορέας κατά το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.1α και β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) ή μια ευρωπαϊκή 
δημόσια υπηρεσία που αποκτά προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες 
αρχές ή αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες−πλαίσιο για έργα, 
προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς. 

14. «Κυβέρνηση»: Η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κάθε κεντρική, 
περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας. 

15. «Κρίση»: Οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος − μέλος ή σε τρίτη χώρα, κατά 
την οποία συμβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός που υπερβαίνει σαφώς τις διαστάσεις των 
επιβλαβών γεγονότων της καθημερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή περιορίζει σοβαρά τη ζωή 
και την υγεία των ανθρώπων ή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη 
λήψη μέτρων για τον εφοδιασμό του πληθυσμού με τα προς το ζην· κρίση επίσης θεωρείται ότι 
έχει ανακύψει εάν τέτοιο επιβλαβές γεγονός θεωρείται επικείμενο· ένοπλες συγκρούσεις και 
πόλεμοι θεωρούνται κρίσεις για τους σκοπούς του παρόντος νόμου. 

16. «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» (Common Procurement 
Vocabulary, CPV): Η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις συμβάσεις που 
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όπως ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 
(L 74). 

17. «Κύκλος ζωής»: Όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος, δηλαδή 
έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή, εκσυγχρονισμός, 
τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική μέριμνα, κατάρτιση, δοκιμή, απόσυρση και διάθεση. 
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18. «Οικονομικός φορέας»: Ένας εργολήπτης, προμηθευτής ή πάροχος 
υπηρεσιών.  

19. «Προσφέρων»: Οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά στο 
πλαίσιο διαδικασίας κλειστής ή με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου. 

20. «Προσωρινός ανάδοχος»: Ο προσφέρων, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αποσφράγισης και ελέγχου των προσφορών ορίζεται, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής και προσκαλείται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

21. «Πρότυπο»: Τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο 
οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή 
εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε μία από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 (α) «Διεθνές πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού 

 (β) «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού 

 (γ) «Εθνικό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό οργανισμό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 

22. «Στρατιωτικός εξοπλισμός»: Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή 
προσαρμοσμένος για στρατιωτικούς σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως όπλο, 
πυρομαχικό ή πολεμικό υλικό 

23. «Σύμβαση»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς 
σύμφωνα με το στοιχείο 5 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/16.  

24. «Σύμβαση έργου»: Σύμβαση που έχει ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε 
συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου που αφορά μία από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV ή ενός έργου, είτε ακόμη την υλοποίηση, με οποιαδήποτε 
μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα 
αρχή ανάγκες. «έργο» είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου εργασιών οικοδομικών ή πολιτικού 
μηχανικού που προορίζεται να καλύψει από μόνο του μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 

25. «Σύμβαση προμηθειών»: Άλλη Σύμβαση εκτός Σύμβασης έργου που έχει ως 
αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή 
χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια 
προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, 
θεωρείται Σύμβαση προμηθειών. 

26. «Σύμβαση υπηρεσιών»: Σύμβαση, εκτός από Σύμβαση έργου ή προμηθειών, 
που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών· Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο 
ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται Σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία των 
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση· Σύμβαση, 
η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV που μόνο παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο 
αντικείμενο της Σύμβασης, θεωρείται Σύμβαση υπηρεσιών. 

27. «Συμφωνία-πλαίσιο»: Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή 
περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία 
αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν 
στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, κατά περίπτωση, τις 
προβλεπόμενες ποσότητες. 
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28. «Συνδεδεμένη επιχείρηση»: Κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος της 
Σύμβασης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία 
μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος, υπόκειται στην 
κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των 
κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας 
άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου της επιχείρησης, διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους 
τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του 
οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 

29. «Τεχνική προδιαγραφή», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή 
υπηρεσιών: Προδιαγραφή που περιλαμβάνεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της 
περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και την εκτίμηση της συμμόρφωσης, 
της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία 
πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. 

30. «Υποψήφιος»: Οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να τύχει προσκλήσεως 
συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο. 

31. «Υπεργολαβία»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς 
μεταξύ ενός αναδόχου και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων με σκοπό την εκτέλεση 
της Σύμβασης και έχει αντικείμενό της έργα, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

32. «Κατασκευαστικά Σχέδια»: Έγγραφα που περιλαμβάνουν επί μέρους 
πληροφορίες αναγκαίες για την κατασκευή ενός συνόλου ή υλικού (όπως πρώτη ύλη, μέθοδοι 
κατασκευής, κατεργασίες, μορφή, διαστάσεις, ανοχές). 

33. «Στοιχεία Αναγνώρισης Υλικού»: Είναι ο αριθμός ονομαστικού που 
απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του NATO (NATO STOCK 
NUMBER − NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο ή ο ειδικός αριθμός υλικού που αποδίδεται από τον 
κατασκευαστή του (PART NUMBER − Ρ/Ν, ή REFERENCENUMBER − R/N) που πρέπει να 
συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (NCAGE).  

34. «Παράδοση»: Η παράδοση εκ μέρους του τελικού αναδόχου  θεωρείται ότι 
συντελέσθηκε, όταν ο τελικός ανάδοχος προσκομίσει όλα τα συμβατικά είδη, (προμήθεια 
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών) που συμφωνούν με τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης: 

 α. Στο χρόνο που προβλέπεται από τη Σύμβαση. 
 β. Συνοδευόμενα με όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση παραστατικά. 
 γ. Στον προκαθορισμένο από τη Σύμβαση τόπο. 
 δ. Στην ποσότητα που προβλέπεται από τη Σύμβαση. 

35. «Εμπρόθεσμη παράδοση»: Νοείται κατ’ αρχήν κάθε παράδοση συμβατικού 
είδους όταν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της «Παράδοσης» ανωτέρω και εφόσον 
υπογραφεί Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής Παραλαβής. 

36. «Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ)»: Σύμφωνα με το ν.δ. 721/1970, ως 
«Οικονομική εξουσία» νοείται «το δικαίωμα προς λήψιν αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων 
κατά τας κειμένας διατάξεις». 
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37. «Δείγματα της Υπηρεσίας»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που 
παρέχουν οι  υπηρεσιακοί φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια υλικά, 
όταν απαιτείται. 

38. «Δείγματα προμηθευτών»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που 
καταθέτουν οι τελικοί ανάδοχοι, όταν απαιτείται.  

39. «Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά»: Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των 
υλικών που παραδίδουν οι  τελικοί ανάδοχοι σε εκτέλεση συμβάσεων. 

40. «Αρχή Κωδικοποιήσεως»: Σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (NCB) 
ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχεδιασμού ή 
παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από τη Σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα 
ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε 
χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship , η “Αρχή κωδικοποίησης” θα είναι το Εθνικό Κέντρο 
Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου 
εδρεύει η “Αρχή Προμηθειών”.  

41. «Μη συμμόρφωση»: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 (ΕΛΟΤ EN ISO 
9000) ορίζεται ως «Η μη ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων». 

42. «Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών  (ΑΥΚΥ)»: Σημαίνει την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία των Γενικών Επιτελείων για την κωδικοποίηση υλικών. 

43. «Υποσυμβαλλόμενος»: Ο υποπρομηθευτής ή υπεργολάβος, ο οποίος έχει 
συμβόλαιο – συμφωνία συνεργασίας με τον  τελικό ανάδοχο για τη Σύμβαση. 

44. «Χρήστης»: Νοείται το Γενικό Επιτελείο επ’ ωφελεία του οποίου 
πραγματοποιείται  η Σύμβαση. 

45. «Αγοραστής»: Η Αναθέτουσα Αρχή. 

46. «Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος»: Αφορά κόστη ή άμεσες επενδύσεις που 
τυχόν απαιτηθούν από τον τελικό ανάδοχο, τα οποία  αφορούν τη Σύμβαση  και την 
επιβαρύνουν και   σχετίζονται με ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω: 

 α. Την έρευνα, 
 β. Την ανάπτυξη, 
 γ. Τις δοκιμές, 
 δ. Τις αξιολογήσεις, 
 ε. Την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών, 
 στ. Τη συλλογή από τον τελικό ανάδοχο, προηγηθέντος της Σύμβασης Μη 

Επαναλαμβανόμενου Κόστους. 

47.  «Ανάκτηση Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους»: Η ανάκτηση του Μη 
Επαναλαμβανόμενου Κόστους νοείται ότι συντελέσθηκε, όταν: 

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

 47.2. Αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο όλο το Μη Επαναλαμβανόμενο 
Κόστος που επιβάρυνε τη Σύμβαση, ή  
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 47.3. Παρασχεθεί έγγραφη βεβαίωση, από αυτόν υπέρ του οποίου ο 
τελικός ανάδοχος πρόκειται να συλλέξει το Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος ότι το Ελληνικό 
Δημόσιο θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις σχετιζόμενες με το Μη Επαναλαμβανόμενο 
Κόστος πληροφορίες χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. 

48. Επιχειρησιακές Απαιτήσεις: Είναι όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες 
καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βέλτιστη εκμετάλλευση και υποστήριξη του ΟΣ, κατά τη διάρκεια της 
υπολειπόμενης επιχειρησιακής ζωής του. 

49. Τεχνικές Απαιτήσεις: Είναι εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες περιγράφουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες (επιχειρησιακές 
απαιτήσεις) στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

50. Βασικά Κριτήρια: Είναι ουσιώδεις και απαράβατοι όροι που αποτελούν 
ισχυρές απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οι οποίοι συνιστούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον οποιοιδήποτε από αυτούς δεν πληρούνται, ο 
υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής.  

51. Επιθυμητά Κριτήρια: Είναι απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ πέραν των 
ουσιωδών όρων (βασικά κριτήρια), οι οποίες βελτιώνουν την αξία της προσφερόμενης 
υπηρεσίας και είναι επιθυμητές. Η συμμόρφωση ή μη με αυτές βαθμολογείται με το 
συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.  

52. Προδιαγραφές Επιδόσεων: Είναι είτε η επιθυμητή προδιαγραφή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επιθυμητό επίπεδο (Service Level), 
ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας και εφόσον αυτό είναι δυνατό από τη φύση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

53. Πίνακες Συμμόρφωσης: Είναι τα έντυπα συσχέτισης κάθε υποβληθείσας 
προσφοράς με τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. Τα έντυπα συσχέτισης είναι 
γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα.  

54. Μέθοδος Ελέγχου: Είναι η μέθοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε 
να διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης και του σχετικού με αυτό 
κριτηρίου αποδοχής. Οι δόκιμες μέθοδοι που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την 
πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είναι οι ακόλουθες: 

 α. INSPECTION (I): Οπτική ή μετρική πιστοποίηση ενός συστατικού του 
συστήματος, βασιζόμενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή άλλες μετρητικές 
μεθόδους, για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού. 

 β. ANALYSIS (A): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο 
ικανοποίησης μιας απαίτησης με χρήση υπολογιστικών ή μαθηματικών μοντέλων, ή άλλων 
επιστημονικών μεθόδων προσομοίωσης, ώστε να τεκμηριώνει την πιστοποίηση μιας 
απαίτησης. 

 γ. DEMONSTRATION (D): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην 
επίδειξη πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με προδιαγεγραμμένα κριτήρια 
go/no-go. 

 δ. TEST (T): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο 
πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με χρήση ελέγχων σε προκαθορισμένο 
περιβάλλον και με προδιαγεγραμμένη διαδικασία ελέγχου. 

 ε. REVIEW (R): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην 
επισκόπηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διαδικασία σχεδίασης – υλοποίησης ενός συστατικού του συστήματος. 



Α-16 

55. Πάγιες Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται στα πλαίσια του 
συστήματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, χωρίς σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής. 

56. Κατά Απαίτηση Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται από τον Ανάδοχο 
στην Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, σε 
προσυμφωνημένο συνήθως κόστος και με προκαθορισμένη επίδοση. 

57. Συντομογραφίες 
 α. ΑΥΚΥ: Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΚΕΥ – ΚΕΦΝ – 

201ΚΕΦΑ ) 
 β.  ΓΔΑΕΕ: Γενική Διεύθυνση  Αμυντικών Εξοπλισμών Επενδύσεων 
 γ.  ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
 δ.  ΕΟΕ: Έχων την Οικονομική Εξουσία 
 ε.  ΕΕΠ: Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών 
 στ. ΥΕΘΑ: Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
 ζ.  ΥΦΕΘΑ: Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
 η.  ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ΓΟ-3 Έγγραφα Σύμβασης - Ισχύς Εγγράφων 

1. Τα έγγραφα της Σύμβασης περιλαμβάνουν:  

1.1. Τις «προκηρύξεις» που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 έως 
50 του ν.3978/2011. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IV του ν.3978/2011 και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται 
χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που 
εγκρίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία. 

1.2. Τη «διακήρυξη» του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει όλους τους 
γενικούς και ειδικούς όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και 
τις απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού, ασφάλεια πληροφοριών και υπεργολαβία. 
Πλέον των παραπάνω η διακήρυξη περιλαμβάνει και τις τεχνικές προδιαγραφές έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
ν.3978/2011. 

1.3. Τη Σύμβαση και τα τυχόν παραρτήματα που προσαρτώνται σε αυτήν 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

2. Πριν την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

2.1. Η ισχύουσα νομοθεσία υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου 

2.2. Οι ειδικοί όροι της παρούσας υπερισχύουν των γενικών όρων αυτής 

3. Η παρούσα υπερισχύει της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

4. Όπου στη κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη  απαντάται 
ο όρος «αμυντικό υλικό» νοείται ο «στρατιωτικός εξοπλισμός», σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ν.3978/2011. Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 
33−45, 48, 60−65, 68 παρ.1 και 70 του ν. 3433/2006 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού για τις προμήθειες «αμυντικού υλικού» των 
Ενόπλων Δυνάμεων και οι οποίες περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη για τις 
συμβάσεις προμηθειών, διέπουν και τις συμβάσεις υπηρεσιών προσαρμοσμένες στη φύση 
και το σκοπό των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 105 του ν.3978/2011. 
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5. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τον έλεγχο 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο του καταρτισθέντος με βάση την κατακύρωση σχεδίου Σύμβασης, 
οι όροι της κατακυρωτικής διαταγής υπερισχύουν των όρων της προσφοράς. 

6. Το κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στους υποψηφίους ή στον υποψήφιο 
Ανάδοχο με καταβολή τιμήματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 
1274Β/1.9.2006 υπουργική απόφαση). 

 

ΓΟ-4 Οικονομικοί Φορείς και Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους − 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη 
παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα  έπρεπε να είναι είτε 
φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, κατά την ελληνική νομοθεσία. 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς από τρίτες 
χώρες που έχουν, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασής τους, το δικαίωμα να 
διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, να συμμετέχουν σε διαδικασία  σύναψης Σύμβασης, 
εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στους Ειδικούς Όρους. 

3. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων 
προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, είναι δυνατόν στους Ειδικούς Όρους να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να 
αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα 
επαγγελματικά προσόντα των προσώπων, τα οποία επιφορτίζονται με την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης Σύμβασης. 

4. Οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα 
αρχή δεν μπορεί να απαιτεί από τις κοινοπραξίες να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Εν τούτοις, η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η Σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής 
της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.   

5. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή ένωσης 
οικονομικών φορέων,  υποβάλλεται δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, τον καθορισμό 
ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις κοινοπραξίες 
και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και την εκπροσώπηση τους έναντι της 
αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους των, από την οποία να 
προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία. 

ΓΟ-5 Κανόνες Διαφάνειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς 

1. Απαγορεύεται στους Υποψήφιους ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που 
συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή 
έργων στον τομέα της άμυνας να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, 
μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 λαμβάνουν επαγγελματικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση μόνο από δικηγορικά γραφεία, 
φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους. 
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3. Απαγορεύεται στους Υποψήφιους της παραγράφου 1 ή στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους να χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους παρόμοιους 
οικονομικούς φορείς, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ή την κτήση νομικής 
προσωπικότητας. Ως εξωχώριες εταιρίες νοούνται τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές 
οντότητες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή είναι εγκατεστημένα σε 
κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά το άρθρο 51 Α του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων. 

4. Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, είτε οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του  ν.3978/2011 είτε εξαιρούνται από αυτό, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατάλογο με τα στοιχεία κάθε συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν ή 
έχουν συνάψει, εγγράφως ή προφορικώς, με οποιονδήποτε προμηθευτή ή υπεργολάβο ή 
πάροχο υπηρεσίας ή σύμβουλο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3978/2011, η οποία 
σχετίζεται με το αντικείμενο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, μετά τη σύναψη της Σύμβασης, τον κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου 
μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη ή τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας. Η 
γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: τα στοιχεία του 
αντισυμβαλλόμενου τρίτου, τη νομική και φορολογική του εγκατάσταση και συνοπτική 
περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται οποτεδήποτε να 
ζητά και να λαμβάνει από τους Υποψήφιους της παραγράφου 1 και τους Αναδόχους 
οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων εντός προθεσμίας 
που τάσσει με το αίτημά της. 

5.  Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα αρχή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των συμβάσεων που συνάπτει με υπεργολάβους, όταν, με τη σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρεί στους υπεργολάβους δικαιώματά του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Απαγορεύεται στους Υποψήφιους της παραγράφου 1 να απασχολούν, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη 
συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του. 

7. Εάν οι Ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του 
παρόντος άρθρου και δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες από 
την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής ειδοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον 
οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο 
όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης που έχει συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε 
ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών. Εάν οι οικονομικοί φορείς 
της παραγράφου 1 παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, 
η παράβαση αυτή συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα υπό την έννοια της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν.3978/2011. 

8.  Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των  παραγράφων  1 έως και 6 
ισχύουν, αν ο Υποψήφιος ή ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή  ένωση οικονομικών φορέων, για 
όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων και, αν ο Υποψήφιος ή ο 
Ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση 
παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων  1 έως και 6 από τα 
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πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, οι κυρώσεις της  παραγράφου 7 επιβάλλονται στον 
Υποψήφιο ή τον Ανάδοχο. 

 

 

Ειδικές Ρήτρες 

ΓΟ-6 Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία που θα προκληθεί στο τρίτο μέρος εξαιτίας της ακούσιας ή εκούσιας 
παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας λόγω της συμμετοχής του 
στην προμήθεια αυτή. 

2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, για κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία που θα προκληθεί και η οποία πηγάζει εκ της ακούσιας ή εκούσιας 
παραβίασης από τον Ανάδοχο, δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
εξαιτίας της χρήσης πληροφοριών, στοιχείων ή δεδομένων που θα περιέλθουν σε γνώση του 
Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Αναδόχου στην προμήθεια των 
ειδών ή/και υπηρεσιών της παρούσας. 

ΓΟ-7 Ευθύνη Έναντι Τρίτων 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται σε τρίτους και οφείλεται σε 
ελάττωμα του προϊόντος του. Η ευθύνη αυτή διαρκεί καθ' όλο το χρόνο για τον οποίο ο 
κατασκευαστής έχει εγγυηθεί τη δομική ακεραιότητα και την αξιόπιστη λειτουργία του και 
αφορά ζημίες που προκαλούνται από ελαττώματα στο σχεδιασμό, τη δομή, τη σύσταση του 
προϊόντος και των υλικών από τα οποία αυτό συντίθεται, καθώς και σε ελαττώματα ή ατέλειες 
που οφείλονται στην κατασκευή του προϊόντος. 

 

Διαδικασία Σύναψης 

ΓΟ-8 Αντικείμενο της Σύμβασης 

Η παρούσα διακήρυξη αφορά Σύμβαση με αντικείμενο τα οριζόμενα στο άρθρο 16 
του ν.3978/2011 και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 38 αυτού. Τα στοιχεία του 
αντικειμένου και της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης καθορίζονται αναλυτικά στους 
Ειδικούς Όρους. Επιπρόσθετα, στους Ειδικούς Όρους συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις 
που αφορούν στην υπεργολαβία, ασφάλεια πληροφοριών και ασφάλεια εφοδιασμού, 
φορολογία, προστασία περιβάλλοντος, προστασία εργασίας  που τυχόν απαιτούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από άρθρο 33 Ν.3978/11. 

 

ΓΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής 

1. Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς 
υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν: 

1.1. Τη νομιμοποίησή τους ως κάτωθι: 

1.1.1. Τα Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας 
(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
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      (α) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 
      (β) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
      (γ) Πρόσφατο κωδικοποιημένο, καταστατικό, θεωρημένο από την 

αρµόδια αρχή. 
      (δ) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό 
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 (ε) Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

      (στ) Για τις ανώνυμες εταιρείες και εφόσον ο προϋπολογισμός της 
σύμβασης υπερβαίνει το 1 εκ. ευρώ, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης που 
προβλέπονται στο Π.Δ 82/1996, με τις διακρίσεις του ν. 3310/2005. 

1.1.2. Τα Ημεδαπά νομικά πρόσωπα µε τη μορφή προσωπικής εταιρείας 
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.) 

 (α) Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε 
ισχύ καταστατικού της εταιρίας 

 (β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 

1.1.3. Τα Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

 (α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους, τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 
μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και 
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς 

 (β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την 
οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 

1.1.4. Οι  κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

 (α) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά  για 
κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία 

 (β) Συμφωνητικό των μελών της κοινοπραξίας περί συστάσεως αυτής 
καθώς και πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας για την έγκριση  
συμμετοχής του μέλους στην κοινοπραξία. 

1.2. Την προσωπική τους κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, 
σύμφωνα με τα άρθρα 57,58,65 του ν.3978/2011, που καθορίζονται ως εξής: 
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1.2.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

1.2.1.1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις από το οποίο να αποδεικνύεται  ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 1. 

        (α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 
351/1998). 

        (β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης 
της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 
2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003). 

        (γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C 
316/1995). 

        (δ)  τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συν-δεόμενη με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, ή απόπειρα 
διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο. 

        (ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3191/2008 (Α΄ 
166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 

       (στ)  δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε     
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

  (ζ)  δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κα-
νονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

       (η)  δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, 
με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, όπως για 
παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή  αμυντικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

1.2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία, να δηλώνεται ότι μέχρι 
και την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό:  

  (α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο 
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η αναθέτουσα 
αρχή, όπως, για παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των 
πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης. 
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  (β) δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών 
στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά 
της ασφάλειας του κράτους. 

  (γ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
προμήθεια των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Ν.3978/2011 ή δεν 
έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

1.2.1.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, στο 
«Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64 του ν.3978/11.  

Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού 
Τομέα (ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), που αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και 
ενημέρωσή του ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
προσκομίσει είτε πιστοποιητικό εγγραφής στο «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού», εφόσον είναι  κατασκευαστής - υποκατασκευαστής, που διαθέτει 
παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε  ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα 
57-62 του ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγραφής του στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Αμυντικού Τομέα». 

1.2.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέ- χουν  στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 

1.2.1.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι  έχει εκπλη- ρώσει τις 
υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

1.2.1.6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι  έχει εκπλη- ρώσει τις 
υποχρεώσεις του, όσον αφορά την πληρωμή των φόρων. 

1.2.2. Οι αλλοδαποί: 

1.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως παράγραφος 1.2.1.1 .  

1.2.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπως στην παράγραφο 1.2.1.2. 

1.2.2.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στον 
αντίστοιχο επίσημο κατάλογο (Μητρώο) του κράτους – μέλους ή ένορκη βεβαίωση ενώπιων 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη – 
μέλη. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του Ν.3978/11 είναι ενδεικτικοί.  

1.2.2.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 
με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού 
δικαίου. 

1.2.2.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού 
δικαίου. 

1.2.2.6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
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από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την 
οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 

1.2.2.7. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 

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

1.2.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1.2.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιoλoγητικά των 
παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι: 

  (α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 

  (β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς, 

  (γ) ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των 
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011. 

1.2.3.2. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας 
έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα: 

  (α) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου 
Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

   (1) Ευκρινές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά 
περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 

   (2) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς 
και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

  (β) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής 
εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 

   (1) Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του 
συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 
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   (2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 
αρμόδια αρχή. 

  (γ) Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

   (1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υποπαραγράφους 1.2.3.2 (α) 
ή 1.2.3.2(β) τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 
και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

   (2) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία 
προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το 
σχετικό νομιμοποιητικό όρο.  Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 

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

Τη χρηματοοικονομική επάρκειά τους σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3978/2011, με 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα  δικαιολογητικά: 

1.2.4 Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας. 

1.2.5 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

1.2.6 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, 
περί του κύκλου εργασιών του τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονομικά έτη, ανάλογα με την 
ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, στο μέτρο που 
οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω κύκλους εργασιών είναι διαθέσιμες. 

 Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια 
δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής 
φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα, προσκομίζοντας 
υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω φορέων. 

1.3. Την  τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 
60 του ν.3978/2011, με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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1.3.1. Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα 
τελευταία πέντε έτη, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των 
σημαντικότερων εργασιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον 
τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους 
κανόνες του επαγγέλματος και αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα εν 
λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρμόδια αρχή στην Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3.2. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν ή των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά γενικό κανόνα, 
κατά τα πέντε τελευταία έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις ημερομηνίες και στους 
αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή ιδιώτες. Οι παραδόσεις και οι παρασχεθείσες 
υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης 
αγοραστής, με πιστοποίηση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με  απλή δήλωση 
του οικονομικού φορέα. 

1.3.3. Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών 
που εμπλέκονται, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. 

1.3.4. Mε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει 
ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας, 
καθώς και των εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. 

1.3.5. Mε έλεγχο διενεργούμενο από την αναθέτουσα αρχή ή στο όνομά της, 
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού, σχετικά με το παραγωγικό 
δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. 

1.3.6. Για τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών που 
συμπεριλαμβάνουν εργασίες ή υπηρεσίες χωροθέτησης και εγκατάστασης, με αναφορά των 
τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του οικονομικού φορέα ή των διευθυντικών 
στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή 
τη διεξαγωγή των εργασιών. 

1.3.7. Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες 
περιπτώσεις, με αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει 
ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

1.3.8. Με δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της 
επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

1.3.9. Με περιγραφή των μηχανημάτων, των υλικών, του τεχνικού 
εξοπλισμού, του αριθμού του προσωπικού και της τεχνογνωσίας ή των πηγών εφοδιασμού − 
περιγραφή της γεωγραφικής θέσης όταν βρίσκεται εκτός της επικράτειας της Ένωσης − που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης, για την 
αντιμετώπιση ενδεχομένως αυξημένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής συνεπεία 
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καταστάσεως κρίσης ή για τη διασφάλιση της συντήρησης, του εκσυγχρονισμού ή των 
προσαρμογών των προμηθειών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

1.3.10. Όσον αφορά τα προς παράδοση προϊόντα, με προσκόμιση των 
ακόλουθων στοιχείων: 

  α. δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων 
πρέπει να βεβαιώνεται, εάν το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή, 

  β. πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή οργανισμούς 
ελέγχου της ποιότητας με αναγνωρισμένες αρμοδιότητες, με τα οποία βεβαιώνεται η 
συμμόρφωση των προϊόντων, που επαληθεύεται με παραπομπή σε προδιαγραφές ή 
πρότυπα. 

1.3.11. Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή 
περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, απόδειξη της ικανότητας επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διαβίβασης αυτών των πληροφοριών στο απαιτούμενο από την 
αναθέτουσα αρχή επίπεδο προστασίας. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3978/11. Η 
αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει τις διαπιστεύσεις ασφαλείας τις οποίες θεωρεί ισοδύναμες 
εκείνων που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, διατηρώντας τη 
δυνατότητα να διεξάγει και να λαμβάνει υπόψη δικές της περαιτέρω έρευνες, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να χορηγεί στους υποψηφίους 
που δεν διαθέτουν ακόμη διαπίστευση ασφαλείας πρόσθετο χρόνο για να αποκτήσουν την εν 
λόγω διαπίστευση. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει τη δυνατότητα αυτή και την προθεσμία 
στα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από την εθνική αρχή 
ασφαλείας του κράτους του υποψηφίου ή από την αρχή ασφαλείας που έχει ορισθεί από το 
εν λόγω κράτος να ελέγξει την καταλληλότητα των χώρων και εγκαταστάσεων που ενδέχεται 
να χρησιμοποιηθούν, τις βιομηχανικές και διοικητικές διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν, τους 
τρόπους διαχείρισης των πληροφοριών ή την κατάσταση του προσωπικού που ενδέχεται να 
απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια 
δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής 
φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει για την εκτέλεση της σύμβασης, ότι θα έχει στη διάθεσή του τα 
απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 
δέσμευσης των εν λόγω φορέων. 

1.4. Την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας ή/και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  

1.4.1. Όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 61 και 62 του ν.3978/2011. Οι Ειδικοί Όροι για τη διαχείριση ποιότητας 
παραπέμπουν σε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα Νατοϊκά πρότυπα ή ισοδύναμα που 
συμπληρώνονται κατά περίπτωση με πρόσθετους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό και τις Διαδικασίες Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας που έχει εκπονήσει για το 
σκοπό αυτό η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 

1.4.2. Οι Ειδικοί Όροι  για την περιβαλλοντική διαχείριση  παραπέμπουν στο 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου [EMAS, Κανονισμός 
761/2001 (L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του 



Α-27 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές 
όσον αφορά την πιστοποίηση. 

2. Εάν ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία, υποβάλει τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 1 κατά περίπτωση, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία. Στην 
περίπτωση αυτή υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της κοινοπραξίας αναφορικά με το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην κοινοπραξία, τον καθορισμό ενός μέλους ως 
υπεύθυνου για το συντονισμό, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας έναντι 
της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους της κοινοπραξίας, 
από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία. 

3. Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι θα 
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που 
ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε υπεργολάβο τα 
δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 και 2, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

ΓΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 

1. Για την υποβολή του φακέλου των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
ισχύουν τα παρακάτω. 

1.1. Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
του διαγωνισμού (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι, την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού – ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

1.2. Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην 
Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

1.3. Κατατίθεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και 
μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

   α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 
με κεφαλαία γράμματα. 

   β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

   γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.  

1.4. Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής σε άλλη γλώσσα, κατατίθενται με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

1.5. Υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο 
εκπρόσωπο του. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ο φάκελος υπογράφεται 
από κάθε μέλος τους ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

1.6. Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και με την διαδικασία που περιγράφηκε 
στην προηγούμενη παράγραφο τoπoθετoύvται τα Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής, τα 
οποία περιγράφονται στον ΓΟ-9 καθώς και τα τυχόν επιπροσθέτως απαιτούμενα που 
καθορίζονται στους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους. 
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1.7. Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. 

1.8. Τα στοιχεία του φακέλου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής δεν πρέπει 
να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν 
υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
αποσφράγισης των φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Τα στοιχεία του φακέλου προσφορών απορρίπτονται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.9. Ο φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής υποβάλλεται με 
οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης. Παραλαμβάνεται με 
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, 
στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή 
ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 

1.10. Φάκελοι Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προσφέροντες 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.11.  Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε  αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 
του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων προσφορών.   

1.12. Απορρίπτονται φάκελοι δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής  
επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να γνωρίσουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

1.13. Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό φάκελο 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής , η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό 
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής Επιλογής, αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της 
σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών 
φορέων. 

1.14. Με την υποβολή του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής κάθε 
μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία ή ένωσης 
οικονομικών φορέων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
σύμβασης. 

1.15. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
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ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή 
και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας ή 
ένωσης οικονομικών φορέων μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία 
πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

1.16. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής, δίνονται μόνον όταν ζητούνται  από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό 
τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι 
διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των στοιχείων 
του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής ή το αντικείμενο της σύμβασης. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.17. Φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής που υποβάλλεται υπό 
αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. 

1.18. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ.4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 

2. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α' 99) περί 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών δεν έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων του ν.3978/2011. 

3. Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες και να φέρουν 
θεώρηση αρμοδίως του γνησίου  της υπογραφής . Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά 
έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα 
τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη 
γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών 
προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως 
εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους 
έκδοσης του εγγράφου). 

ΓΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής 

1. Η ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη. Αίτηση 
συμμετοχής ή προσφορά που υποβάλλεται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμη. 

2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής γίνεται δημόσια, 
παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι 
δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, 
ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και διενεργείται η ποιοτική επιλογή των 
υποψηφίων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. Ακολουθεί η βαθμολόγηση 
των υποψηφίων και η κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η ΕΔΔ υποβάλλει πρακτικό με εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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4. Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για  την 
προεπιλογή των υποψηφίων που θα υποβάλλουν προσφορές στο δεύτερο στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και για τον τυχόν αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν 
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους υποψηφίους 
το συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που ορίζονται στο ΓΟ-24 παρ. 3. 

5. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποστέλλει προς τους προεπιλεγέντες υποψηφίους πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ή 
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή συμμετοχής στο επόμενο στάδιο του ανταγωνιστικού 
διαλόγου. 

ΓΟ-12 Σύνταξη Προσφορών 

1. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους  Ειδικούς Όρους  και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία: 

1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1.2. Τεχνική προσφορά 

1.3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών τα οποία εκδίδονται από 
επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε 
ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τα έγγραφα της 
σύμβασης. 

1.4. Όλα τα στοιχεία που μπορεί να απαιτεί η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με 
τη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με τους Γενικούς και Ειδικούς  Όρους που 
αφορούν: 

α. Την υπεργολαβία 

β. Την ασφάλεια των πληροφοριών 

γ. Την ασφάλεια του εφοδιασμού 

δ. Τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3978/2011. 

1.5. Οικονομική προσφορά 

1.6. Οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται από τις διατάξεις του 
ν.3978/2011 ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται στους Ειδικούς Όρους 
της παρούσας διακήρυξης.  

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται να μην υποβάλλονται εκ νέου 
δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί σε προηγούμενο στάδιο και βρίσκονται ακόμη εν 
ισχύ εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στην προσφορά. 

2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη με τους 
γενικούς και Ειδικούς Όρους των εγγράφων της Σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει 
να δίνονται στο ίδιο νόμισμα, ολογράφως και αριθμητικά, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών 
ψηφίων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές στο νόμισμα που ζητείται ή που καθορίζουν 
συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία ή όρια συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του 
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νομίσματος προσφοράς και άλλων νομισμάτων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν από 
την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

3. Στους Ειδικούς Όρους καθορίζονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, 
υπέρ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή οργανισμών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα τυχόν έξοδα που 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

4. Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών, 
συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης 
του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην 
κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της 
Σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 

6. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης στην 
κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της Σύμβασης. 

7. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο 
περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του 
μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον όταν 
ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν 
ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της Σύμβασης. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

9. Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 
πληρωμών και το κόστος κύκλου ζωής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

 

ΓΟ-13 Προέλευση και κατασκευή Προϊόντων 

1. Εάν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει, 
μέσω υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, που 
επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο 
εγκατάστασής του. 

2. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 
αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που 
προσφέρει, την επιχείρηση που θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το 
εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. Στην προσφορά του επισυνάπτει 
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υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, ότι η κατασκευή του 
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα. 

3. Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
κατασκευής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης 
αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, που επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, τις 
διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο εγκατάστασης των 
επιχειρήσεων και των εργοστασίων τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος. 

4. Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των παραγράφων 1, 
2 και 3 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της επιχείρησης 
και του εργοστασίου που δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς 
αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Εάν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και 
πρόσκληση του ενδιαφερόμενου για παροχή εξηγήσεων, ποινή προσωρινού ή οριστικού 
αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για 
το συγκεκριμένο εγχώριο οικονομικό φορέα ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 64 του 
ν.3978/2011. 

7. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της Σύμβασης 
δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην 
προσφορά, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους 
ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν η 
κατασκευή του προϊόντος γίνει σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκρισή της, να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής 
ρήτρας ποσού ίσου με το 10%, κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης. 

ΓΟ-14 Κωδικοποίηση Υλικών 

1. Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών που 
καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.  

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Προμηθευτές, για όσα από τα 
προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να αποδεχθούν 
γραπτώς με την τεχνική προσφορά τους την ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ως Προσθήκη «1») 
καθώς και τις STANAGs 3150,3151,4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή 
τους.  

3. Η αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ και 
σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οι 
προσφορές τους θα απορρίπτονται. 

4. Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών Προμηθευτών καθώς και της Υπηρεσίας, 
που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως ακολούθως: 
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4.1. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ προκειμένου να 
ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους 
πραγματικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών. 

4.2. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 
στην  αρμόδια ΑΥΚΥ, κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να 
περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά : 

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

   β. Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 

   γ. Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική. 

   δ. Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο. 

4.3. Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο  Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για 
τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των 
υλικών. 

4.4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα 
ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης 
των υλικών . 

4.5. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς 
κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να 
διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι 
κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. 

4.6. Για όσα είδη της Σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο  Προμηθευτής 
υποχρεούται: 

   α. Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει 
τα NSN που έχουν αποδοθεί. 

   β. Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών 
του ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για την διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους 
αναγνώρισης των υλικών. 

4.7. Μετά την λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και 
κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του 
Προμηθευτή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ 
με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (ως Προσθήκη «1») η οποία αποτελεί δικαιολογητικό 
πληρωμής του  Προμηθευτή και εκδίδεται σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για τον  Προμηθευτή, 
ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί την Σύμβαση, ένα για το Τμήμα 
Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ και ένα για το αρχείο της αρμόδιας ΑΥΚΥ. 

4.8. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του Προμηθευτή για κάθε τμηματική 
παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου 
θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο Προμηθευτής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις 
του όσο αφορά την κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση 
βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει η Σύμβαση θα 
επισυνάπτεται ευκρινές από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. 
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4.9. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης 
της Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη  εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης να καλύπτει και 
τις υποχρεώσεις του  Προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών. 

 

ΓΟ-15 Υποβολή Προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται εγγράφως εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
στα έγγραφα της Σύμβασης και διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα. Προσφορά σε άλλη 
γλώσσα κατατίθεται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, 
υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια που συνοδεύουν τις 
προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.  

2. Η διαδικασία για την υποβολή των προσφορών καθορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στους Ειδικούς 
Όρους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Παραλαμβάνονται 
με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, 
στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή 
ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

3. Προσφορές που δεν πληρούν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν 
από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν 
μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν. 

5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

ΓΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού και κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα εκατό ημερολογιακών ημερών από την 
επομένη της διενέργειάς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους  στα 
έγγραφα της σύμβασης ή αν παραταθούν μεταγενέστερα εγγράφως από τους υποψηφίους 
για χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο αυτού που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Όταν παρέλθουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1, οι προσφέροντες 
απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση 
συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση με την 
προσφορά τους. 

 

ΓΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 

1. Η ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των τεχνικών 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. 
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2. Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και ακολουθεί η 
βαθμολόγησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τους Ειδικούς Όρους, η ΕΔΔ εισηγείται τον 
αποκλεισμό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 
απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και τη 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές. 

3. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, να 
προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών. Οικονομικές προσφορές προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές 
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που ορίζονται στο 
ΓΟ-24 παρ. 3. 

4. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των 
υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των οικονομικών 
προσφορών και η κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης που 
καθορίζεται  στη διακήρυξη. Προσφορά που υποβλήθηκε από υποψήφιο που δεν 
περιλαμβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή για επιστροφή. 

ΓΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους και 
διενεργείται από την ΕΔΔ. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της Σύμβασης. Στο στάδιο 
της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να επισκέπτεται τις 
εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου να εξετάσει τις πραγματικές 
κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριμένα υλικά που προσφέρουν στο 
διαγωνισμό. 

2. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών μεταξύ δύο ή περισσότερων 
οικονομικών φορέων, η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον του οποίου η προσφορά έχει τη 
χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή 
προσφοράς, τότε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επιλέγεται κατόπιν 
διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν οι 
προσφέροντες που υπέβαλαν ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές, μέσα σε χρόνο ο οποίος 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης. 

3. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ισότιμες θεωρούνται 
οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, ως ανάδοχος 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που υπέβαλαν ισότιμες οικονομικές προσφορές. 

4. Για την περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3978/2011. 
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ΓΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου. 

1. Για τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το χρόνο 
πρόσβασης των διαγωνιζομένων σε αυτά ορίζονται τα ακόλουθα: 

1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης, τα 
αναφερόμενα κατά περίπτωση παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά: 

1.1.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

1.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
ακόλουθα αδικήματα: 

1.1.1.1.1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57, παράγραφος 1 του 
Ν.3978/2011, δηλαδή: 

1.1.1.1.2.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 351/1998). 

1.1.1.1.3.  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης της 
26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 
2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003). 

1.1.1.1.4.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C 
316/1995). 

1.1.1.1.5.  τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδεόμενη με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, ή απόπειρα 
διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο. 

1.1.1.1.6.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α΄ 
166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 

1.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι: 

1.1.1.2.1.  δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

1.1.1.2.2.  δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

1.1.1.2.3.  δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, 
με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, όπως για 
παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού 
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εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

1.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης: 

1.1.1.3.1.  έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 

1.1.1.3.2.  έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία 
είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 

1.1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία, να δηλώνεται ότι μέχρι 
και την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν παρέβη όλες τις 
υποχρεώσεις του, που καθορίζονται στην  παράγραφο 1 και 5 του άρθρου 10 (Ρήτρα 
Ακεραιότητας) του Ν.3978/11 και ότι έχει ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των 
κυρώσεων της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος άρθρου. Η υπόψη υπεύθυνη δήλωση 
προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1.1.2. Οι αλλοδαποί: 

1.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του 
Ν.3978/2011. 

1.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 3 
περιπτώσεις α, β, γ του άρθρου 57 του Ν.3978/2011. 

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του 
οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά (απαιτείται βεβαίωση 
από οποιαδήποτε αρχή της χώρας περί της αδυναμίας έκδοσής τους), ή αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 3 
περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011, αυτά μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή, στα κράτη − μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

1.1.2.3. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από το οποίο να προκύπτει όσα 
αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο (1.1.1.3), υποπαράγραφο (1) και (2) (άρθρο 57 
παρ.3 περιπτώσεις στ, ζ του Ν.3978/2011). 

1.1.2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία, 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 
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Ακεραιότητας) του Ν.3978/11 και ότι έχει ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των 
κυρώσεων της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος άρθρου. 

1.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

1.1.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των 
παραγράφων (1.1.1) και (1.1.2),αντιστοίχως, με τις κάτωθι διευκρινίσεις:  

 Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων 
των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία 
(καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κλπ), τα εξής:  

1.1.3.1.1.  Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

1.1.3.1.2.  Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: υπεύθυνη δήλωση του 
εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της 
χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

1.1.3.2. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

1.1.3.3. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των 
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011. 

1.1.3.4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην 
κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 
της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

1.1.3.5. Αναφορικά με την προσκόμιση του ανωτέρω πιστοποιητικού 
1.1.1.2.3 ή 1.1.2.2, επισημαίνεται ότι, το περιεχόμενο αυτού αφορά τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), και τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών 
(ΟΕ και ΕΕ).  

1.1.4. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων  που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και οι Κοινοπραξίες: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται επίσης 
δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αναφορικά με το 
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ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην κοινοπραξία, τον καθορισμό ενός μέλους ως 
υπεύθυνου για το συντονισμό, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας έναντι 
της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους της κοινοπραξίας, 
από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία. 

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

1.3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 
παραγράφου 1 του παρόντος επιφέρει την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. 

2. Η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών ολοκληρώνεται με την έκδοση 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και την 
πρόσκλησή του να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά εξειδικεύονται στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης. 

3. Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε είκοσι 
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει εν συνεχεία στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν. Στους Ειδικούς Όρους ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης των διαγωνιζομένων σε αυτά. 

5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 1 υποπαραγράφων  (1.1.1 έως 1.1.4), 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

6. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
διαπιστωθεί ότι αυτός ή οι υπεργολάβοι του υπέβαλαν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και 
στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

ΓΟ-20 Κατακύρωση Σύμβασης    

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται την έκδοση κατακυρωτικής 
απόφασης. 

2. Η απόφαση: 

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

2.2. Για την κατακύρωση ή μη της Σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος 
οικονομικού φορέα, 

2.3. Για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω 
των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας 



Α-40 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για συμβάσεις 
μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της απόφασης 
για την ενεργοποίηση του αντίστοιχου υποπρογράμματος κατά τα άρθρα 72-76 του ν. 
3883/2010 και του άρθρου 1 του ν.3978.2011. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί κατά 
την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εισάγει το 
θέμα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης. Η κατακυρωτική απόφαση 
κοινοποιείται στους λοιπούς πλην του προσωρινού αναδόχου, υποψηφίους το 
συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που ορίζονται στο ΓΟ-24 παρ. 3. 

ΓΟ-21 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Η κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση της Σύμβασης, καθώς και 
γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται στον προσωρινό ανάδοχο, θεωρείται ότι έγινε 
νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν 
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με 
επιστολή βεβαίας χρονολογίας. 

2. Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το αργότερο 
μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης. 

3. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή 
ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των όρων 
της παρούσας διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

ΓΟ-22 Έννομη Προστασία 

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και συμφωνιών-πλαίσιο 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 89 έως 
και 96 του ν.3978/2011. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
Σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση των κανόνων του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 96 του 
ν.3978/2011, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα άρθρα, 
προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής 
ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης. 

 

ΓΟ-23 Αρμόδιο δικαστήριο 

1. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, για τις συμβάσεις 
των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3978/2011. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 
89 έως και 96 του ν.3978/2011, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ.18/1989 (Α΄ 8). 
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2.     Για τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη 
από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του ν.3978/2011 αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές 
που αναφύονται, είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις παρ.2 του 
άρθρου 104 του ν.3978/2011. 

3. Οι αγωγές αποζημίωσης του άρθρου 94 του ν.3978/2011 εκδικάζονται από 
τα δικαστήρια που είναι αρμόδια κατά τις γενικές διατάξεις. 

 

ΓΟ-24 Προδικαστική προσφυγή 

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

2. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και 
της αιτιολογίας της. Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει ειδικότερα τα στοιχεία 
του άρθρου 53 παρ. 2 του ν.3978/2011 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της 
σύμβασης, όπως προκύπτουν από το άρθρο 91 παράγραφος 2 του ν.3978/2011.  

3. Η πράξη της αναθέτουσας αρχής και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της 
μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. 

4. Η προδικαστική προσφυγή μπορεί να αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή 
με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώνεται με έγγραφη 
κατάθεση ή αποστολή με το ταχυδρομείο εντός πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της. 

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και η 
άσκηση αυτής συνεπάγονται την άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύμβασης. 

6. Η αναστολή της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται: 

6.1. σε συμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρεωτική δημοσίευση 
προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3978/2011, 

6.2. όταν μόνος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, 

6.3. σε συμβάσεις που συνάπτονται με βάση συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με 
τα άρθρα 43 έως 45 του ν.3978/2011. 

7. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος 
στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της 
προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν συνεπάγεται το 
απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
απορρίψει την προδικαστική προσφυγή. 

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

9. Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η 
αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει επαρκή βαθμό εμπιστευτικότητας των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους φακέλους που 
διαβιβάζονται από τους οικονομικούς φορείς. Διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικοί φορείς 
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ενεργούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με τα συμφέροντα της άμυνας και της 
ασφάλειας. 

10. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την 
κρίνει βάσιμη, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται 
η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω 
προθεσμίας, μέχρι την προηγούμενη της πρώτης δικασίμου που ορίζεται για την αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων. Στην περίπτωση αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο 
δικαστήριο το αργότερο έξι ημέρες πριν από την αρχική ή την, μετά την αναβολή, δικάσιμο 
της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η τυχόν καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού 
εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 

11. Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες 
και εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη αιτιολόγηση της 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ουσιαστική παροχή 
έννομης προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, να 
επιβάλλει αυτεπάγγελτα χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης 
αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια ευρώ, ούτε μεγαλύτερο από πέντε 
χιλιάδες ευρώ. Το σχετικό ποσό καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού και 
περιέρχεται στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη. 

12. Η κατά παράβαση του άρθρου 90 του ν.3978/2011 υπογραφή της σύμβασης 
από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή 
της προσήκουσας έννομης προστασίας. 

13. Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεων που ρυθμίζονται από το ν.3978/2011 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης των 
συμβάσεων αυτών. 

 

ΓΟ-25 Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

1. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 
Δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής 
προσφυγής. 

2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η 
άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 91 του 
ν.3978/2011. 

3. Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της 
αίτησης, καθώς και την προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από τριάντα ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, η δε προθεσμία κλήτευσης 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες. 
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4. Αντίγραφο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με κλήση κοινοποιείται με τη 
φροντίδα του αιτούντος προς την αναθέτουσα αρχή και, σε περίπτωση που είναι διαφορετική, 
προς την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών. Κοινοποιείται 
επίσης προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο 
δικαστής. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών και της τηλεομοιοτυπίας, μέσα σε δέκα ημέρες από την άσκηση της αίτησης. 

5. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται 
να ασκήσει παρέμβαση. Οι διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εκδίκαση της 
υπόθεσης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή 
τους. 

6. Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης και μετά από 
κλήση της αναθέτουσας αρχής τρεις ημέρες νωρίτερα, να εκδώσει, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν 
αίτησης, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει τα μέτρα, 
τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται 
και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής 
συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων, γεγονός για το οποίο αρκεί απλή μνεία. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να ανακληθεί 
είτε από τον δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού 
κληθεί για ακρόαση ο αιτών τρεις ημέρες νωρίτερα, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει 
την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

7. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά 
η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων του ν.3978/2011 
και η λήψη του μέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση 
αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του αιτούντος. 

8. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του 
αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος 
και ιδίως των εθνικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας, κρίνεται ότι οι αρνητικές 
συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Η 
απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώματα του αιτούντος. 

9. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να 
δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων των 
εγγράφων της σύμβασης, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας 
αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών 
πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή 
σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται μέσα 
σε προθεσμία είκοσι ημερών από την εκδίκαση της αίτησης. 

10. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την 
προηγούμενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των ένδικων 
βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από 
την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός 
ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της 
απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθημα, διαφορετικά αίρεται αυτοδίκαια η 
ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιμος για την εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από ένα τρίμηνο από την κατάθεση του δικογράφου. 

11. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει σύμφωνα με το εν γένει περιεχόμενο της 
απόφασης , τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά, ή, σε περίπτωση παράλειψης, 



Α-44 

να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το τυχόν ασκηθέν κύριο 
ένδικο βοήθημα εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Π.Δ. 18/1989. 

12. Η κατά παράβαση του άρθρου 91 του ν.3978/2011 υπογραφή της σύμβασης 
από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή 
της προσήκουσας έννομης προστασίας. 

 

ΓΟ-26 Ακύρωση πράξης ή παράλειψης 

1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης ή διάταξη του 
ν.3978/2011. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση όρου που περιέχεται στα έγγραφα της 
σύμβασης και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές προδιαγραφές, καθώς 
και των πράξεων της αναθέτουσας αρχής περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. 

2. Εάν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη 
σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού με απόφαση 
ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή, ή εκτός εάν η σύμβαση έχει κηρυχθεί άκυρη. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 94 του ν.3978/2011. 

3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων και η σύμβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν 
από τη συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήματος, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παρ. 
2 του Π.Δ. 18/1989. 

 

ΓΟ-27 Κήρυξη της σύμβασης άκυρης 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας 
σύμβασης που έχει υπογραφεί: 

1.1. εφόσον ανατέθηκε χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που ανάλογη δημοσίευση 
ήταν υποχρεωτική, ή 

1.2. σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 90 παρ. 5 ή του άρθρου 91 παρ. 2 
του ν.3978/2011, εφόσον λόγω της παράβασης αυτής ο προσφέρων ο οποίος ασκεί 
προσφυγή στερήθηκε της δυνατότητας άσκησης προσυμβατικών διαδικασιών προσφυγής, η 
δε παράβαση αυτή συνδυάζεται με άλλη παράβαση των άρθρων του δεύτερου Μέρους του 
ν.3978/2011, η οποία επηρέασε αρνητικά τις πιθανότητες του προσφέροντος που ασκεί 
προσφυγή να αναλάβει τη σύμβαση, ή 

1.3. σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, εφόσον παραβιάζονται οι 
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ανάθεση με διαγωνισμό συμβάσεων που 
συνάπτονται βάσει πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο. 

2. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν επιτρέπεται: 
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2.1. εάν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του ν.3978/2011, με την οποία 
γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη 
τουλάχιστον προθεσμία αναστολής σύναψης της σύμβασης από την επομένη της 
δημοσίευσης της προκήρυξης, 

2.2. όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι δεν παραβιάστηκαν οι κανόνες για τον 
τρόπο ανάθεσης συμβάσεων σε εκτέλεση συμφωνίας-πλαίσιο του άρθρου 46 του 
ν.3978/2011, έχει ήδη αποστείλει την απόφαση ανάθεσης της εκτελεστικής της συμφωνίας-
πλαίσιο σύμβασης μαζί με την αιτιολογία της σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του 
ν.3978/2011στους προσφέροντες της συμφωνίας-πλαίσιο, έχει ήδη αναφέρει τις προθεσμίες 
αναστολής σύναψης της σύμβασης και έχει εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία 
αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης 
από τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που υπέβαλαν προσφορά.  

3. Η κήρυξη της σύμβασης άκυρης έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική 
ακυρότητά της. Τυχόν αξιώσεις των μερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου 
πλουτισμού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το κατά τις γενικές διατάξεις αρμόδιο 
δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της σύμβασης, δεν 
γεννάται έναντι της αναθέτουσας αρχής αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού ή η εν λόγω 
αξίωση ικανοποιείται μόνο εν μέρει. 

4. Το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, 
μπορεί να κηρύξει την ακυρότητα μόνο του ανεκτέλεστου μέρους της σύμβασης ή να 
συντομεύσει τη διάρκειά της. 

5. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση 
των αποτελεσμάτων της σύμβασης, παρόλο που αυτή έχει συναφθεί κατά παράβαση των 
περιπτώσεων της παραγράφου 1, το δικαστήριο μπορεί να μην την κηρύξει άκυρη. Δεν 
θεωρείται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων για 
τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης, παρά μόνον αν η ακύρωσή της θα 
οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες, η επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής με έξοδα λόγω 
καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης, λόγω διεξαγωγής νέας διαδικασίας ανάθεσης, 
λόγω αλλαγής του οικονομικού φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ή λόγω νομικών 
υποχρεώσεων που τυχόν συνεπάγεται η ακύρωση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, μία 
σύμβαση δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί άκυρη αν οι συνέπειες της ακυρότητας θα έθεταν σε 
σοβαρό κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ενός ευρύτερου προγράμματος άμυνας ή ασφάλειας το 
οποίο είναι θεμελιώδες για τα συμφέροντα ασφαλείας του κράτους. 

6. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου το δικαστήριο, με την ίδια 
απόφαση, επιβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% του χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης. Το πρόστιμο περιέρχεται 
στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές δεν δεσμεύεται από τα αιτήματα των 
διαδίκων, αλλά εκτιμά ελευθέρως τις συνθήκες. 

7. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα 
ημερών: 

7.1. από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης ανακοίνωσης σύναψης 
σύμβασης, εφόσον στη δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή 
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7.2. από την επόμενη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλο τρόπο, 
εφόσον στην ενημέρωση αυτή εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν.3978/2011. 

8. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να 
ασκηθεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 

9. Στην αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης εφαρμόζονται αναλογικά οι 
ρυθμίσεις της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η προθεσμία και η κατάθεση αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία προσωρινής 
διαταγής εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει 
δεκτή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή περαιτέρω εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΓΟ-28 Αξίωση αποζημίωσης 

1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό 
ή εν γένει από την ανάθεση σύμβασης του ν.3978/2011, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διάταξης του ν.3978/2011, δικαιούται να αξιώσει από την 
αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύμβαση αν δεν είχε 
εμφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε 
διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται.  

2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη ακύρωση της 
παράνομης πράξης ή παράλειψης από το αρμόδιο δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή δεν 
απαιτείται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 92 του ν.3978/2011, των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 93 του ν.3978/2011 ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή 
η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους που δεν συνδέονται με παραλείψεις του 
ενδιαφερόμενου.  

 

ΓΟ-29 Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή 
παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθμίζουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων του ν.3978/2011, ζητεί την άρση αυτής, η αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει μέσα σε είκοσι 
μία ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 

1.1.  βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή 

1.2.  αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε 
καμιά διορθωτική ενέργεια ή 

1.3.  γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης έχει 
ανασταλεί είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε ύστερα από αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.3978/2011. 

2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που της 
ζητηθεί να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου προς την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό με την 
πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο. 
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3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του 
παρόντος όρου γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καμία διορθωτική 
ενέργεια λόγω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που εκκρεμεί, η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσμα της 
δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό. 

4. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ΄ του 
παρόντος όρου γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν ανάκληση 
της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται στο σύνολό 
της ή κατά ένα μέρος με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να 
βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη 
απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία διορθωτική ενέργεια. 

 

ΓΟ-30 Περιεχόμενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια 

1. Η προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του ν.3978/2011 και συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συμβουλευτική 
διαδικασία της Επιτροπής, περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

1.1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 
1.2. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 
1.3. Αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη 

σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

1.4. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου έχει ληφθεί απόφαση ανάθεσης της σύμβασης και 

1.5. Εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η 
αναθέτουσα αρχή. 

 

ΓΟ-31 Εγγυητικές Επιστολές 

1. Οι εγγυητικές επιστολές είναι: 

1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

1.3. Εγγύηση προκαταβολής. 

1.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

2. Σε περίπτωση παροχής είδους που είναι αδιαίρετη παροχή παραδίδονται και 
εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης των ενδιάμεσων πληρωμών. 

3. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση προμήθειας αμυντικού υλικού ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη διαδικασία. 

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

5. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
ελληνική, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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6. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή Σύμβαση το πιστωτικό 
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει 
ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

7. Στην περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας. 

8. Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις προβλέψεις αυτής, λόγω εκχώρησης 
των δικαιωμάτων και αναδοχής των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή σε άλλο 
οικονομικό φορέα, με μέριμνα και ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου, ο νέος οικονομικός 
φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις υποβληθείσες από το πρώτο 
εγγυητικές επιστολές με αντίστοιχες ισόποσης αξίας και τους ίδιους όρους. 

 

ΓΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α. (εφόσον προβλέπεται ο 
εν λόγω φόρος για τη συγκεκριμένη προμήθεια), ή επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, συν Φ.Π.Α., εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

2. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την προκήρυξη η 
προσφορά για μέρος αυτών, αρκεί η εγγυητική επιστολή να καλύπτει το ποσοστό που 
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την προκήρυξη. Η 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

3.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

3.2. Τον εκδότη. 

3.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

3.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 

3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των συμβατικών 
πληρωμών. 

3.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 

3.7. Τους όρους ότι: 

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

3.7.2. Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και 
καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
της. 

3.7.3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που υποβάλλεται πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
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3.8. Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς 
προμήθεια υλικά. 

3.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
προκήρυξη. 

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

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

4.2. Ο αριθμός της προκήρυξης. 

4.3. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

4.4. Τα στοιχεία του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

5. Ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 

6. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «2». 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του κατά 
περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι 
αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. 

 

ΓΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α. 

2. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 

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

3.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

3.2. Τον εκδότη. 

3.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

3.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 

3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των συμβατικών 
πληρωμών. 

3.6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 

3.7. Τους όρους ότι: 

3.7.1.  Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν μεταβιβάζεται, 
ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως 
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3.7.2. Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση Αναθέτουσας Αρχής και 
καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
της. 

3.7.3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που υποβάλλεται πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

3.8. Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το αντικείμενο της προμήθειας. 

3.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

4. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «2». 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
Σύμβασης του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από 
ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. 

5. Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους.  

 

ΓΟ-34 Εγγύηση προκαταβολής 

1. Εγγύηση προκαταβολής απαιτείται εφόσον περιληφθεί σχετικός όρος στη 
Σύμβαση που θα καταρτιστεί περί χορήγησης στον οικονομικό φορέα προκαταβολής. Το 
ύψος αυτής είναι ισόποσο της ληφθείσας προκαταβολής προσαυξημένο κατά τους τόκους 
που αναλογούν με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και για διάστημα υπολογισμού από τη λήψη της προκαταβολής 
μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. 

2. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

2.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2.2. Τον εκδότη. 

2.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

2.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 

2.5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των 
συμβατικών πληρωμών. 

2.6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 

2.7. Τους όρους ότι: 

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

2.7.2. Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση Αναθέτουσας Αρχής και 
καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
της. 

2.7.3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που υποβάλλεται πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
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2.8. Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το αντικείμενο της προμήθειας. 

2.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

2.10. Τον όρο της κάλυψης καταβολής των τόκων επί του ποσού αυτής όταν 
καθίστανται απαιτητοί δυνάμει των διατάξεων του ν. 3433/2006. 

3. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «2». 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής της 
Σύμβασης του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από 
ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. 

 

ΓΟ-35 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

1. Εφόσον από την προκήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή πριν από την έναρξη του 
χρόνου λειτουργίας, η αξία της οποίας καθορίζεται στην προκήρυξη και δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη του 3% της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε τους ουσιώδεις όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και ο 
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας κατά τρεις μήνες. 

2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας και κάθε σχετικό με αυτήν θέμα καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους.  

 

ΓΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 

 Οι απαιτούμενες πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις όπως ο τύπος, τα 
ποσοστά, ο χρόνος υποβολής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

 

ΓΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων 

1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά 
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη. 

2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους. 

3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης προκαταβολής καθορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ισχύει μέχρι την οριστική παραλαβή και τη 
μεταβίβαση κυριότητας του υλικού. 

4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 

5. Ο χρόνος ισχύος  των λοιπών πρόσθετων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
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ΓΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων 

1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο στον οποίο 
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων 
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και προκαταβολής 
επιστρέφονται άμεσα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. Εάν το συμβατικό είδος είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 
αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβών. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

3. Η διαδικασία αποδέσμευσης των πρόσθετων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

 

ΓΟ-39 Ρήτρα Ακεραιότητας 

1. Οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που 
προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να  
καταθέσουν δεσμευτικές δηλώσεις ότι: 

1.1. δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που 
περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψή τους μέσω των εγγράφων της Σύμβασης και στο 
πλαίσιο της συμμετοχής τους, σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διαγωνισμών και 
των συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, στις οποίες συμμετείχαν και έχουν 
δημοσιοποιηθεί, 

1.2. δεν πραγματοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγω- νισμού μέσω 
χειραγώγησης των προσφορών είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα 
οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Ν. 3959/2011, Α΄ 93), 

1.3. δεν διενήργησαν ούτε θα διενεργήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της Σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες 
που αφορούν τη Σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, 

1.4. δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε 
υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και σε συζύγους, 
συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή 
συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να 
διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα, 
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1.5. δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, χορηγίες ή 
χρηματικά ποσά και επιχορηγήσεις με οποιαδήποτε μορφή ή αιτιολογία, σε πολιτικά 
κόμματα, κομματικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κομμάτων, Υπουργούς ή Υφυπουργούς 
ή μετακλητούς υπαλλήλους της Κυβέρνησης, βουλευτές ή αιρετά όργανα της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, 
καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και 
εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών, ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα 
πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

2. Εάν οι οικονομικοί φορείς παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας: 

2.1. αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, σωρευτικά, έκπτωση 
του οικονομικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και 
αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
τουλάχιστον για τρία έτη, 

2.2. αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ποινική ρήτρα ισόποση με 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον για τρία έτη. 

3. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να συμπεριλάβουν 
στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία 
δηλώνουν ότι δεν παρέβησαν ως εκείνο το χρονικό σημείο κάποια από τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 1 και 5 και ότι έχουν ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων 
της παραγράφου 2. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

4. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν, αν ο 
οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων, για όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων και, αν ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 
υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
και απαγορεύσεων των προηγούμενων παραγράφων από τα πρόσωπα του προηγούμενου 
εδαφίου και, εφόσον δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες από την 
κοινοποίηση στον οικονομικό φορέα σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να 
επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 10%, κατ΄ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της 
Σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. 

5. Οι οικονομικοί φορείς των παραγράφων 1 και 4 υποχρεούνται να επιβάλουν 
κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και να λαμβάνουν επανορθωτικά μέτρα, όταν 
κάποιος από τους διευθυντές, στελέχη ή υπαλλήλους τους παραβιάσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Εκτέλεση Σύμβασης 

ΓΟ-40 Κατάρτιση Συμβάσεων 

1. Η αναθέτουσα αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής 
απόφασης ή με την κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού, προβαίνει με βάση την 
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κατακύρωση, τους όρους συμφωνιών και την προσφορά του μειοδότη, στη σύνταξη σχεδίου 
Σύμβασης. 

2. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.3433/2006 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

3. Στο σχέδιο Σύμβασης περιέχονται κατ’ ελάχιστον οι γενικοί, οικονομικοί και 
τεχνικοί όροι που συμφωνήθηκαν από τα δύο μέρη και κατακυρώθηκαν από τον ΕΟΕ. 

4. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, υπογράφονται σε δύο 
πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και εκδίδονται ανάλογα αντίγραφα για υπηρεσιακή 
χρήση. Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα γίνεται με μέριμνα του  
Αναδόχου και σε περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. 

5. Το σχέδιο της Σύμβασης μονογράφεται αρμόδια και υπόκειται στον 
προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 

6. Τη Σύμβαση υπογράφει ο ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος 
πληρεξούσιος του, για λογαριασμό δε της υπηρεσίας, ο ΕΟΕ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν αρμόδιο όργανο. 

7. Η Σύμβαση αποστέλλεται για την εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
αναθέτουσας αρχής. 

ΓΟ-41 Προσυμβατικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 

1. Η Σύμβαση υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του ν.4129/2013, εφόσον η 
προϋπολογισθείσα αξία της Σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ.  

2. Στον έλεγχο νομιμότητας της παραγράφου 1 υπάγονται και οι ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις της Σύμβασης που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παραγράφου 1, ανεξαρτήτως του εάν η αρχική Σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

ΓΟ-42 Λύση Σύμβασης 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη 
Σύμβαση για σπουδαίο λόγο ή επειδή ο Ανάδοχος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή 
τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση.  

2. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα κληθεί να παραστεί 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προκειμένου να αναπτύξει και 
προφορικά τις εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του.  

 

ΓΟ-43 Τροποποίηση Σύμβασης 

1. Η Σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή, εάν 
δεν προβλέπεται, τροποποιείται όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 
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μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και απόφαση του ΕΟΕ. 

2. Η τροποποίηση θεμελιωδών συμβατικών διατάξεων πραγματοποιείται 
ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο εξετάζει τη 
νομιμότητα της τροποποίησης και την αιτιολογία που τη συνοδεύει. Ως θεμελιώδεις διατάξεις, 
κατ' αρχήν θεωρούνται εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 
κατωτέρω ή, σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες σε αντικείμενο της Σύμβασης, των 
οποίων η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 

3. Διατάξεις που επιτρέπεται η τροποποίηση τους από τον ΕΟΕ, με βάση τα 
στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης, χωρίς τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, είναι οι ακόλουθες: 

3.1. Η μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών, κατά το άρθρο 37 του 
ν.3433/2006, χρόνου παράδοσης ή αντικατάστασης των υπό προμήθεια υλικών ή 
παρεχομένων υπηρεσιών που κρίθηκαν ακατάλληλες. 

3.2. Η απαλλαγή του Αναδόχου από την παράδοση υπολοίπου που δεν 
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού αντικειμένου, λόγω ειδικών συνθηκών, 
με επιβολή ή όχι προστίμου σε αυτόν. 

 

ΓΟ-44 Παρακολούθηση Σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι έργο των 
αρμόδιων για την υλοποίησή της, υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Για τη συγκρότηση, το έργο και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Παραλαβής, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3978/2011 

 

ΓΟ-45 Εκτέλεση – Εκκαθάριση Σύμβασης 

1. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε και εκκαθαρίσθηκε όταν συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1.1. Το συμβατικό αντικείμενο υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος που 
κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα τοις εκατό του 
συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 

1.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το συμβατικό αντικείμενο 
που παραδόθηκε. 

1.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

1.4. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη Σύμβαση. 

 

ΓΟ-46 Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμβάσεων Προμηθειών 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις 
συμβάσεις είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 
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ΓΟ-47 Φόρτωση – Μεταφορά  Ειδών από το Εξωτερικό 

1. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς ειδών που προμηθεύονται από 
Αναδόχους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

2. Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης και ο τρόπος παράδοσης υλικών (ελεύθερο 
στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ερμηνεία των εμπορικών όρων που κάθε φορά 
ισχύουν) καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

3. Στις περιπτώσεις που η προμήθεια πραγματοποιείται με τους όρους 
παράδοσης «FOB» σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS) του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και 
δαπάνη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης 
υποχρεούται να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη 
μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις παράδοσης η επιλογή του μεταφορικού μέσου 
γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με τους εξής περιορισμούς: 

3.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς 
τη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.2. Εάν το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, η μεταφορά υπόκειται στους όρους 
και συμφωνίες των κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς (CLASSIFICATION CLAUSES). Η 
φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου, εκτός αν καθορίζεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

4. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης 
στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

4.1. Ο αριθμός της Σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της 
Ελλάδος, αν υπάρχει. 

4.2. Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητά του 
και η σημαία του. 

4.3. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η 
περιεχόμενη ποσότητα και το βάρος (μεικτό – καθαρό) ανά κιβώτιο. 

4.4. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο 
προορισμού. 

5.  Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ως άνω 
τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημερίας και παραμονής σε 
τελωνειακούς χώρους ή χώρους διαμετακόμισης (transit) των συμβατικών υλικών, από την 
επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

 

ΓΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

1. Οι απαιτήσεις ασφάλισης των ειδών καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

2. Σε περίπτωση που από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται παράδοση σε 
σταθμό προορισμού: 

2.1. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. 
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2.2. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τη μεταφορά των 
συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική εταιρεία με κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την αρχή 
της καθολικότητας των κινδύνων. 

2.3. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι πολέμου, 
απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου 
των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Σε περίπτωση που από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται παράδοση στις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή σε σταθμό αναχώρησης ή σε συνοριακό σταθμό της χώρας 
προέλευσης ή όπως αλλιώς καθοριστεί στη Σύμβαση: 

3.1. Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιείται από τον αγοραστή, με την 
τήρηση αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και β. 

3.2. Τυχόν επασφάλιστρα σε περίπτωση παράδοσης «CIF» ή σε περίπτωση 
«FOB», όπως αυτά καθορίζονται από τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS) του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και εφόσον η επιλογή του πλοίου έγινε από τον 
Ανάδοχο, λόγω ηλικίας του πλοίου ή άλλης αιτίας, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και μπορούν να 
εισπράττονται και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης. 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των 
ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από «αποθήκη σε 
αποθήκη» (WAREHOUSE TO WAREHOUSE), περιλαμβανομένης και της παραμονής των 
εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης (transit) του 
τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξή τους. 

5. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών προσαυξημένη 
κατά 5%. 

 

ΓΟ-49 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

1. Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε 
κλάδου των ΕΔ, μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον Ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του ή με 
αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των υπηρεσιών των ΕΔ που βρίσκονται στο 
εξωτερικό, των σχετικών για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών. 

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο με τη 
φροντίδα της υπηρεσίας των ΕΔ που πραγματοποιεί την παραλαβή, και η οποία ζητά 
συγχρόνως τη χορήγηση αναστολής δασμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
150/2003 (Εφημ. E.K./L 25/30.1.2003) του Συμβουλίου και τον εκτελωνισμό των ειδών. Μετά 
τον εκτελωνισμό τα είδη αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή παραλαβών των ΕΔ για 
έλεγχο και σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών εγγράφων, ο 
εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία για 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

4. Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων που 
πρόκειται να εισαχθούν με αναστολή δασμών και φόρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
για κατασκευή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα, καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της 
ΓΔΑΕΕ με τη θεώρηση καταστάσεων πρώτων υλών, βάσει των οποίων η μεν Διεύθυνση 
Τελωνείων Αττικής εκδίδει τις άδειες υπαγωγής στα ανασταλτικά καθεστώτα (Μεταποίησης 
υπό Τελωνειακό Έλεγχο ή Ενεργητική Τελειοποίηση), τα δε Τελωνεία Εισαγωγής υπάγουν τις 
εισαγόμενες πρώτες ύλες στα εν λόγω καθεστώτα με βάση τις παραπάνω άδειες. 
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5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του 
και της Ελλάδας για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών εξαγωγής ή και εισαγωγής 
όλων των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούν τέτοιες μετά την κατακύρωση. 

6. Ο προσωρινός ανάδοχος της αλλοδαπής υποχρεούται στα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης να συμπεριλάβει: 

6.1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, ότι έχει λάβει την κατ’ αρχήν έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών 
της χώρας που εδρεύει σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής του είδους από τη χώρα του. 

6.2. Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής που θα 
απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών 
κατά περίπτωση. 

7. Για την εξαγωγή συμβατικών υλικών από τη χώρα του Αναδόχου, ισχύουν τα 
οριζόμενα στην εν ισχύ ελληνική νομοθεσία όπως περιγράφεται στο ΓΟ – 1. 

8. Πρόσθετα θέματα που αφορούν στο χρόνο έκδοσης και παράδοσης των 
αδειών εξαγωγής καθώς και στον εκτελωνισμό των υλικών καθορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους, εφόσον απαιτούνται. 

 

ΓΟ-50 Παράδοση Υλικών  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το συμβατικό υλικό σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Σύμβαση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ, μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, να 
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με 
απόφαση του ΕΟΕ να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, το συμβατικό υλικό δεν παραλαμβάνεται από την ΕΕΠ, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο  Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει 
ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή 
έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το συμβατικό υλικό.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που παρακολουθεί την 
εκτέλεση της Σύμβασης, την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ που διενεργεί τις παραλαβές και την 
ΕΕΠ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό υλικό, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την παράδοση αυτού. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο  
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το συμβατικό 
υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα στις διατάξεις 
του ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει. 

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 
μετατεθεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
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επιβάλλονται κυρώσεις. Ως ανωτέρα βία θεωρούνται κατ’ αρχήν περιστατικά όλως 
απρόβλεπτα, απρόοπτα και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και 
σύνεσης. 

7. Θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των 
συμβατικών ειδών καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

 

ΓΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 

1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών εξειδικεύεται από 
τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.  

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από τις Επιτροπές 
Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) μέσα στην Ελλάδα, παρουσία του Αναδόχου ή του νόμιμου 
εκπροσώπου του και του διαχειριστή που παραλαμβάνει το συμβατικό είδος. 

3.  Για το σκοπό αυτόν, η Σύμβαση, μαζί με τα τυχόν επίσημα δείγματα, 
αποστέλλεται έγκαιρα στην αρμόδια  υπηρεσία ελέγχου παραλαβών της Αναθέτουσας αρχής, 
για την παραλαβή και εκτέλεση των περαιτέρω συναφών ενεργειών από την ΕΕΠ. Για τον 
έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών, η ΕΕΠ ενεργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
άρθρου 62 του ν.3433/2006. 

4. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβών, σε ειδικές περιπτώσεις ενισχύονται με 
έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη είναι συμβουλευτική.  

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών δεν υλοποιείται σε 
υλικό που περιλαμβάνει συναινέσεις και τεχνικές αλλαγές για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία έγκρισής των. 

6. Οι έλεγχοι ποιοτικής παραλαβής περιλαμβάνουν μία ή συνδυασμό από τις 
παρακάτω μεθόδους: 

6.1. Επιθεώρηση (Inspection), που περιλαμβάνει ελέγχους χωρίς την χρήση 
ειδικών οργάνων ή εργαστηρίων. Είναι μη καταστροφικός έλεγχος όπως μακροσκοπική 
εξέταση, διαστασιακό  έλεγχο, go-no-go και μετρήσεις. 

6.2. Επίδειξη (Demonstration), μία μέθοδος επαλήθευσης που 
περιλαμβάνει εμφανείς δοκιμαστικές λειτουργίες χωρίς τη χρήση ειδικών οργάνων ή 
εξοπλισμού. 

6.3. Ανάλυση (Analysis), που περιλαμβάνει αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
με σκοπό την παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης και βασίζεται σε μελέτες, πιστοποιητικά 
ελέγχου και αποτελέσματα άλλων μορφών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα. 

6.4. . Δοκιμή Αποδοχής (Acceptance Test), μία μέθοδος επαλήθευσης 
που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, εργαλεία, τεχνικές εξομοίωσης και διαδικασιών εκτέλεσης για 
την αξιολόγηση λειτουργικών χαρακτηριστικών. Οι Δοκιμές Αποδοχής περιλαμβάνουν κατά 
περίπτωση τις εξής κατηγορίες: 

6.4.1. Δοκιμές επίδοσης 

6.4.2. Δοκιμές Λειτουργικές 

6.4.3. Δοκιμές Περιβαλλοντικές 

7. Για την ποιοτική παραλαβή η ΕΕΠ προβαίνει, όπου απαιτείται, σε 
δειγματοληψία του συμβατικού είδους. Το σχέδιο και η μέθοδος δειγματοληψίας υλοποιούνται 
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σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει εκπονήσει για τον σκοπό αυτό η  αρμόδια Υπηρεσία  
(ΓΔΑΕΕ) της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Το δείγμα και αντιδείγμα υποβάλλεται σε αναγνωρισμένο από την ΓΔΑΕΕ 
Κρατικό Εργοστάσιο ή Χημείο ή Εργαστήριο και σε περίπτωση αδυναμίας των φορέων του 
Δημοσίου, σε εξειδικευμένο και επίσημα αναγνωρισμένο φορέα του ιδιωτικού τομέα και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του ν.3433/2006. 

9. Για τον έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών εφαρμόζονται επιπροσθέτως 
και οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3433/2006. 

10. Η δαπάνη για τον έλεγχο των δειγμάτων – αντιδειγμάτων και των πρακτικών 
εφαρμογών και δοκιμασιών υλικών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

ΓΟ-52 Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών 

1. Η ΕΕΠ αποφασίζει σε ολομέλεια και κατά πλειοψηφία και με υποχρεωτική 
καταχώριση ονομαστικώς των θέσεων των μειοψηφούντων και συντάσσει Πρωτόκολλο 
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, εάν τα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης, ή πρωτόκολλο απόρριψης, εάν αυτά δεν συμφωνούν με αυτούς και θίγουν τα 
συμφέροντα του Δημοσίου, και καθορίζει συγκεκριμένα τις παρεκκλίσεις των ειδών. 
Υποδείγματα των πρωτοκόλλων ως Προσθήκη «3». 

2. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μέρους ή του συνόλου των 
συμβατικών ειδών, αφού υπογραφεί από την επιτροπή και ενώ στην παραλαβή παρίσταται ο  
Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του και ο διαχειριστής της αντίστοιχης διαχείρισης υλικών, 
αποστέλλεται το μεν πρωτόκολλο παραλαβής στην υπηρεσία χρηματικής τακτοποίησης της 
προμήθειας, το δε πρωτόκολλο απόρριψης στην υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού για 
τις περαιτέρω ενέργειες. 

3.  Η άρνηση του Αναδόχου ή του εκπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό. 

4. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται: 

4.1. Στη διαχείριση υλικού, που είναι αρμόδια για την παραλαβή. 

4.2. Στον Ανάδοχο. 

4.3. Στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4.4. Στην υπηρεσία ελέγχου παραλαβών προμηθειών. 

4.5.  Όπου απαιτείται. 

5.  Αν διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή συμβατικών ειδών, εκτροπή αυτών από 
τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία όμως είναι τέτοια που δεν καθιστά τα είδη ακατάλληλα 
για τη χρήση που προορίζονται, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την 
οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, 
να εγκρίνεται μερική ή ολική παραλαβή των ειδών με μειωμένη τιμή, ενώ το σχετικό ποσοστό 
μείωσης επί τοις εκατό (%)της συμβατικής αξίας του συμβατικού είδους προτείνεται από την 
ΕΕΠ. 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός τακτής προθεσμίας να 
αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 
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είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο 
συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών. Εάν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη του, ο Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση 
αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή 
των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) 
πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής 
αξίας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των ΕΔ. Δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα 
πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα 
παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο 
του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και 
εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά περιέρχονται στην 
κυριότητα του Δημοσίου και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 του 
ν.δ.721/1970. 

7. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση 
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 
αυτή ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του  
Αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή 
της, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, με την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 
τυχόν παράτασή της και ο  Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, τότε η 
ποσότητα αυτή περιέρχεται στο Δημόσιο και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 53 του ν.δ.721/1970. 

8.  Με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί 
να εγκριθεί η επιστροφή στον Ανάδοχο των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο Ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΓΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 

1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών διενεργείται από 
τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ), με την παρουσία του 
Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή υλικού. 

2. Η ποιοτική παραλαβή οιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να γίνει με τους 
παρακάτω τρόπους είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά: 

2.1. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

2.2. Με εργαστηριακή εξέταση. 

2.3. Με πρακτική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με καταμέτρηση. Οι 
τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στους όρους της Σύμβασης. 
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3.  Όταν απαιτείται δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του Αναδόχου ή 
του νόμιμου εκπροσώπου του. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων 
καθορίζονται στους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος ενημερώνεται με έγγραφη ειδοποίηση 
για τον τόπο και το χρόνο της δειγματοληψίας, ενώ απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο 
της διαδικασίας. 

4. Προκειμένου για προμήθειες μηχανημάτων γενικά, αυτά παραλαμβάνονται 
μόνο μετά από δοκιμή τους σε λειτουργία, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη 
Σύμβαση. 

5. Η συσκευασία των υλικών που παραδίδονται πρέπει να είναι αυτή που 
ορίζεται από τη Σύμβαση ή διαφορετικά η τυποποιημένη στο εμπόριο. 

6. Τα είδη συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν για την παράδοση των υλικών 
δεν επιστρέφονται στον Ανάδοχο. 

7. Για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή συντάσσεται από την ΕΕΠ 
πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται ως Προσθήκη «3» και υπογράφεται από την 
ΕΕΠ, τον Ανάδοχο και τον Διαχειριστή που το παραλαμβάνει. 

8. Ο χρόνος παραλαβής των υλικών εσωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. 

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

ΓΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 

1.  Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το εξωτερικό καθορίζεται στη 
Σύμβαση με βάση την κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας. 

2. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση τούτων ή 
κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει τον ποιοτικό και ποσοτικό 
έλεγχο σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή σε διεθνές γραφείο ελέγχου πιστοποιημένο από αρμόδιο 
κρατικό φορέα. Το διεθνές γραφείο ελέγχου εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση 
αυτή η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους γίνεται στην Ελλάδα 
από την αρμόδια ΕΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο 
ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους αξιωματικούς ή υπαλλήλους, 
για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και 
υποβάλλει στην υπηρεσία πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του 
Αναδόχου έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

4. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθειών προβαίνουν στην 
παραλαβή των υλικών εξωτερικού με βάση τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου που 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μετά από ποσοτικό έλεγχο. Οι ΕΕΠ 
προμηθειών μπορούν να εκτελούν πρόσθετους ελέγχους για την τεκμηρίωση της ποιότητας 
των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας). 

5. Ο χρόνος παραλαβής των υλικών εξωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. 

6. Ο ακριβής τρόπος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των συμβατικών 
αντικειμένων εσωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
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ΓΟ-55 Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 

1. Αν ο Ανάδοχος δεν συμφωνεί με την απόφαση της ΕΕΠ, με την οποία 
απορρίπτεται το σύνολο ή μέρος των υπό παραλαβή ειδών ή γίνεται δεκτή η παραλαβή τους 
με έκπτωση, δικαιούται να ζητήσει, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της παραλαβής με έκπτωση τιμής, την παραπομπή της 
υπόθεσης σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής. Η παραπάνω αίτηση 
υποβάλλεται έγγραφα στον αρμόδιο φορέα που πραγματοποιεί την προμήθεια. 

2. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αφού λάβει υπόψη το 
σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του Αναδόχου ή του 
νόμιμου εκπροσώπου του και αφού εξετάσει πάλι το υπό προμήθεια είδος με τον τρόπο που 
προβλέπει η Σύμβαση και επαναλάβει τους ελέγχους της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου 
και Παραλαβής, γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, με πρακτικό: 

2.1. Εάν εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Παραλαβών καλώς ή όχι. 

2.2. Εάν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί και ότι είναι ισότιμο με 
αυτό που καθορίζεται από τη Σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής, εφόσον οι 
διαφορές που εμφανίζονται είναι ασήμαντες και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου 
αλλά σε ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του. 

2.3. Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά με τη συμβατική τιμή 
ή με ελαττωμένη και σε ποιο ποσοστό ή να απορριφθεί οριστικά. 

3. Το πρακτικό της Επιτροπής, που υπογράφεται από όσους συμμετείχαν σε 
αυτή, υποβάλλεται στην υπηρεσία που συγκρότησε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, για έκδοση 
της σχετικής απόφασης, από τον έχοντα την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία. Μετά την 
έκδοση της απόφασης η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχο 
πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου ορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 248631 (ΦΕΚ 
β’905/13.7.2006) υπουργική απόφαση ή στο Π.Δ της παραγράφου 3 του Άρθρου 105 του 
ν.3978/2011 που θα την αντικαταστήσει. 

4. Ο Ανάδοχος, εφόσον η διαφορά παραπέμφθηκε στη Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή, δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δημόσιο αποζημίωση για ζημία που υπέστη κατά 
το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης. 

5. Η συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής από 
ανώτερους αξιωματικούς, που δεν πήραν μέρος στις επιτροπές διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και παραλαβής του είδους που επανεξετάζεται και από ένα μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει 
τον εμποροβιομηχανικό κλάδο, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασής της, ορίζονται 
έγκαιρα από τον αρμόδιο φορέα πραγματοποίησης της προμήθειας κατά περίπτωση. Στην 
παραπάνω Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν και μόνιμοι υπάλληλοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

6. Έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους ή άλλες δαπάνες, που προκαλούνται 
στο πλαίσιο των ελέγχων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, βαρύνουν τον συμβαλλόμενο που 
αιτείται την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή. 

7. Με απόφαση του ΕΟΕ μπορεί να επανεξετάζεται το συμβατικό είδος από 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. 
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ΓΟ-56 Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά 

1. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού πρέπει να είναι 
σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική 
εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων ορίζονται στους 
Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. Εάν στη σχετική Σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το 
μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 

2. Τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά, εφόσον απαιτούνται,  
κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα – αντίδειγμα) όπως καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους, και λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα από αυτά 
αποστέλλεται απευθείας από την αρμόδια ΕΕΠ για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή 
χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 

3. Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την ΕΕΠ για να 
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της 
παραλαβής των υλικών, εάν λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχων. 

4. Εάν τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά είναι ευπαθή ή 
επικίνδυνα, ο υπηρεσιακός φορέας και ο πρόεδρος της αρμόδιας ΕΕΠ αντίστοιχα 
υποχρεούται να αναγράφει τούτο επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα και να καθορίζει 
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.  

5. Εάν για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η 
αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των 
δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος.  

6. Λήψη μέρους του δείγματος, όταν απαιτείται, γίνεται ενώπιον του υπαλλήλου 
της υπηρεσίας δειγμάτων. 

7. Εάν από τη Σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί 
διενεργούνται από εργαστήρια των ΕΔ και, αν δεν υπάρχουν, από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους ή από οιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται με το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.1943/1991 
ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Σε περίπτωση 
αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων, οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται σε 
πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια. 

8. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, 
μπορεί να ζητήσει εγγράφως την κατ' έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση 
εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας από το Γ.Χ.Κ. ή εάν λόγω της φύσης του 
υλικού ή της μορφής του ελέγχου το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ' 
έφεση εξέταση γίνεται από τα εργαστήρια των ΕΔ ή αν δεν υπάρχουν, από οιοδήποτε άλλο 
εργαστήριο του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.1943/1991, 
εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από αυτό που 
διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του 
Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την 
περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του Αναδόχου για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να 
υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 
αυτεπαγγέλτως με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, ύστερα από 
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γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της ΕΕΠ. Κατά την κατ' έφεση εξέταση 
παρίσταται εκπρόσωπος του υπηρεσιακού φορέα και καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί, και ο Ανάδοχος. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρξει διαφωνία 
από τον εκπρόσωπο του υπηρεσιακού φορέα ή τον Ανάδοχο σε τεχνικό θέμα (όπως 
εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε 
σχετικό πρωτόκολλο και η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για 
γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και 
για τα δύο μέρη. 

9. Η επιστροφή των δειγμάτων του Αναδόχου, που κατατέθηκαν με την 
προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων, 
γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την αρμόδια ΕΕΠ και 
εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τους. Τα δείγματα που 
δεν παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής 
και φύλαξης τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των 
ΕΔ, για τον οποίο διενεργείται η προμήθεια, άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς 
τούτο επιτροπή. 

10. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ' έφεση εξέταση 
επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών 
υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Τα δείγματα που δεν παραλαμβάνονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξης τους, 
εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των ΕΔ, για τον οποίο 
διενεργείται η προμήθεια, άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή. 

 

ΓΟ-57 Εκπρόθεσμες Παραδόσεις 

1. Εάν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση, και μετά τη λήξη του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3433/2006 όπως 
αυτός ισχύει, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες επιβάλλεται και πρόστιμο που 
υπολογίζεται επί της αξίας του συμβατικού είδους ως εξής: 

1.1. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως 0,67% 
δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες. 

1.2. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 
1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

1.3. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 
2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

1.4.  Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 
3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες». 

1.5. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% έως 
4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 
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1.6. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται 
ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές 
ημέρες. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

3. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - 
παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο 
κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερημερίας επί του 
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή 
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της 
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο  Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το 
πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου που 
διενεργεί την προμήθεια ή του κλάδου των ΕΔ για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η 
προμήθεια. 

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων το πρόστιμο και 
οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικώς σε όλα τα μέλη της τα οποία ενέχονται ως προς τον φορέα 
εις ολόκληρον για την καταβολή του ποσού. 

 

ΓΟ-58 Πληρωμές-Προκαταβολές 

1. Ως πηγές ή μέθοδοι χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και όλοι οι ισχύοντες 
τρόποι αυτοχρηματοδότησης, χρηματοδότησης ή συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing), αλλά και οιαδήποτε πρόσφορη μέθοδος που είναι εναρμονισμένη με την κείμενη 
νομοθεσία. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για τη 
διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις συμβάσεις προμηθειών 
εξοπλιστικού υλικού του ΥΠΕΘΑ μπορεί να χρησιμοποιούνται οι τεχνικές διαχείρισης, που 
προσφέρουν οι διεθνείς χρηματαγορές, όπως συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος ή και 
επιτοκίου, συμφωνίες ανταλλαγής δικαιωμάτων. Η δυνατότητα υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης αποπληρωμής καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Στην περίπτωση που 
προβλέπεται πρόταση χρηματοδότησης ο ΥΕΘΑ προκειμένου να αποφανθεί, μπορεί να 
συγκροτήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από αξιωματικούς ή υπαλλήλους 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή αν απαιτείται συναρμόδιων Υπουργείων με κοινή 
υπουργική απόφαση. 

2. Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 
πληρωμών καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
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3. Προθεσμιακός διακανονισμός του τιμήματος των προμηθειών επιτρέπεται και 
πραγματοποιείται με βάση όσα ορίζονται από τη σχετική Σύμβαση. Στις συμβάσεις 
προμήθειας υλικών δεν επιτρέπονται τμηματικές πληρωμές χωρίς παραλαβή υλικών 
ανάλογης αξίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση της προμήθειας, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων σχεδίασης - ανάπτυξης - κατασκευής των προς προμήθεια 
υλικών με κάλυψη τραπεζικής εγγύησης. 

4. Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική 
απόφαση και τη σχετική Σύμβαση, είτε με έκδοση χρηματικού εντάλματος (τακτικού ή 
προπληρωμής) είτε από την πάγια προκαταβολή και βάσει των δικαιολογητικών που 
ορίζονται στο άρθρο αυτό και συμπληρώνονται από την κατακυρωτική απόφαση ή Σύμβαση. 

5. Για τις προμήθειες από το εξωτερικό η πληρωμή γίνεται με έμβασμα. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πλήρη αιτιολόγηση και τεκμηριωμένη εισήγηση μπορεί 
να γίνεται η πληρωμή με άνοιγμα πίστωσης υπέρ του Αναδόχου με απόφαση του έχοντος 
την οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3433/2006. 

6.  Ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται στους 
Ειδικούς Όρους. 

7. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών 
ειδών στον Ανάδοχο είναι: 

7.1. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας: 

7.1.1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, 
συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής του 
υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

7.1.2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

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

7.1.4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

7.1.5. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

7.1.6. Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή 
Κωδικοποίησης Υλικού, όπως Προσθήκη «1» του παρόντος, όπου απαιτείται. 

7.1.7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη 
Σύμβαση. 

7.2. Για προμήθειες από το εξωτερικό: 

7.2.1. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του 
αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο 
προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης. 

7.2.2. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών. 

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

7.2.5. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

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

7.2.7. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

7.2.8. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, 
εφόσον από τη Σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υλικού στις αποθήκες των ΕΔ. 

7.2.9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης 
ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 35 
του ν.3433/2006. 

7.2.10. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, όπως καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 

7.2.11. Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή 
Κωδικοποίησης Υλικού, όπως της Προσθήκης «1» του παρόντος. 

7.2.12. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη 
Σύμβαση. 

8. Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε αριθμό 
επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με τη Σύμβαση. 

9. Για προμήθειες - υπηρεσίες μέσω υπηρεσιών εξωτερικού των ΕΔ και εάν το 
αντικείμενο των πληρωμών υπάγεται ανελαστικά σε διαφορετική νομοθετική ρύθμιση ή 
συναλλακτικά ήθη της χώρας προμήθειας, παρέχεται η δυνατότητα απόκλισης από τους 
προαναφερόμενους τρόπους εξόφλησης κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών 
οικονομικής μέριμνας των κλάδων των ΕΔ. 

10. Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο με την προσφορά του, 
χορηγείται κατά την κρίση της υπηρεσίας και μετά από απόφαση εκείνου που έχει δικαίωμα 
έγκρισης της δαπάνης έντοκη προκαταβολή, με παροχή ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, 
κατά τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας. Το ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται μέχρι 
30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που Ανάδοχος εξωτερικού ζητήσει και 
εγκριθεί με απόφαση του οργάνου των ΕΔ που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, 
την πληρωμή του τιμήματος με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου πίστωσης, 
δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

11. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το 
επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

12. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών συμψηφίζονται, αναλογικά με την αξία 
των ειδών που παραδίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της εγγύησης 
προκαταβολής. 

13. Οι πληρωμές στους εκτός της χώρας Αναδόχους των ΕΔ διενεργούνται με 
έμβασμα μέσω του Τραπεζικού Συστήματος είτε απευθείας σε αυτούς είτε μέσω των 
υπηρεσιών των ΕΔ στο εξωτερικό, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο τρόπος πληρωμής του δικαιούχου με έμβασμα 
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μέσω ειδικού τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί απλή αποστολή χρημάτων με 
δικαιολογητικό μόνο την απόδειξη αυτού που εισέπραξε. 

14. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οργάνου των ΕΔ που έχει την οικονομική 
εξουσία ή δικαιοδοσία, η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο του εξωτερικού μπορεί να 
πραγματοποιείται με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου πίστωσης, η οποία 
πρέπει να εκτελεσθεί βάσει των δικαιολογητικών που καθορίζονται με την εν λόγω απόφαση. 
Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Ο υπόψη 
τρόπος πληρωμής μπορεί να γίνει μόνο μετά από πλήρως αιτιολογημένη και εναρμονισμένη 
με τα συμφέροντα του Δημοσίου εισήγηση του αρμόδιου φορέα. 

15. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται θέματα που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στα εξής: 

15.1. Έκδοση οδηγιών προς την τράπεζα. 

15.2. Έκδοση του χρηματικού εντάλματος. 

15.3.  Άνοιγμα πίστωσης από την τράπεζα. 

15.4. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων. 

15.5. Εντολή προς την τράπεζα για την πληρωμή της προμήθειας του 
αντιπροσώπου, μετά την παραλαβή του υλικού, καταβολή των κρατήσεων, κατάθεση του 
υπόλοιπου αδιάθετου ποσού στο Δημόσιο Ταμείο και αποστολή στην αρμόδια υπηρεσία 
όλων των δικαιολογητικών απόδοσης του χρηματικού εντάλματος. Η καταβολή σε ευρώ της 
προμήθειας του αντιπροσώπου γίνεται με βάση το δελτίο τιμής συναλλάγματος της 
ημερομηνίας του ανοίγματος της πίστωσης από την τράπεζα. 

16. Τα χρονικά όρια της ισχύος της πίστωσης που ανοίχθηκε περιορίζονται από 
την επιτρεπόμενη προθεσμία απόδοσης λογαριασμού κάθε ΧΕΠ. 

17. Η πίστωση που ανοίχθηκε τροποποιείται επί: 

17.1. Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου. 

17.2. Μερικής ή ολικής ματαίωσης της προμήθειας. 

17.3. Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου. 

17.4. Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού με την έκδοση 
νέου ΧΕΠ, συμπληρωματικού του πρώτου. 

18. Δυνατότητα πληρωμής αλλοδαπού Οίκου σε καθαρές τιμές αλλοδαπού 
νομίσματος, που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, για προμήθειες των κλάδων των 
ΕΔ, υπάρχει μόνο εφόσον προβλεφθεί συμβατικά, και αφορά περιπτώσεις προμηθειών που 
γίνονται εκτός της χώρας. 

19. Οι κρατήσεις στις παραπάνω δαπάνες που προβλέπονται υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων, εφόσον δεν γίνονται δεκτές από τους αλλοδαπούς οίκους, 
προσαυξάνουν το κόστος (αξία υλικού και υπόλοιπες δαπάνες μέχρι την παράδοσή του στις 
αποθήκες των ΕΔ) του υπό προμήθεια είδους, κατά ποσοστά που αναλογούν και ισχύουν 
κάθε φορά, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των κλάδων των ΕΔ. 

20. Εφόσον το συμβατικό αντικείμενο αφορά σε υπηρεσίες, τα δικαιολογητικά και 
ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.  
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ΓΟ-59 Επιστροφή του Σταθερού και μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους 

1. Εάν κατά την εκτέλεση της προμήθειας ενός συμβατικού είδους προκύψει 
κόστος έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, πιστοποίησης, ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης 
συστημάτων ή υποσυστημάτων που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, τότε, αν αυτό το κόστος 
συμπεριλαμβάνεται ή θα συμπεριληφθεί από τον ανάδοχο στο κόστος του ίδιου συμβατικού 
είδους που προσφέρεται ή θα προσφερθεί, ολικώς ή μερικώς, σε άλλον πελάτη του, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ αναλογία, το μη 
επαναλαμβανόμενο κόστος για το υπόψη υλικό (Non Recurring Cost), συμπεριλαμβανομένης 
της διαχρονικής προσαρμογής του τιμήματος, σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, οι παράγοντες 
του οποίου είναι: 

1.1. το μη επαναλαμβανόμενο κόστος (σταθερό) που πλήρωσε η Υπηρεσία 
στον Ανάδοχο για το υπόψη συμβατικό είδος, 

1.2. η συνολική ποσότητα του συμβατικού είδους για όλους τους επόμενους 
πελάτες του αναδόχου, 

1.3. η ποσότητα συμβατικού είδους, 

1.4. η ποσότητα του συμβατικού είδους στη Σύμβαση του πελάτη του. 

2. Οι τιμές των παραγόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
καθορίζονται με βάση τη χρέωση της Αναθέτουσας Αρχής με το μη επαναλαμβανόμενο 
κόστος και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας επόμενων πελατών του αναδόχου, για τις 
οποίες πρέπει να ενημερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

3. Οι ειδικές λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού και τη 
διαδικασία επιστροφής του σταθερού και μη επαναλαμβανόμενου κόστους για το υπό 
προμήθεια είδος καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

 

ΓΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο -  Κρατήσεις και Εισφορές – Φόροι και 
Δασμοί.  

1. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, τα οποία καταστρέφονται κατά τις 
δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών – εργοστασιακών ελέγχων, βαρύνει 
τον Ανάδοχο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη Σύμβαση. 

2. Τα έξοδα συσκευασίας  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, καθώς και των 
εργαστηριακών – εργοστασιακών ελέγχων, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 
εξωτερικό και εσωτερικό, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

4. Πρόσθετοι έλεγχοι που εκτελούνται από τις Επιτροπές Ελέγχου και 
Παραλαβής κατά την παραλαβή των υλικών εξωτερικού για την τεκμηρίωση της ποιότητας 
των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας), βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5. Σε περίπτωση που ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το 
εξωτερικό ανατεθεί σε διεθνές γραφείο ελέγχου τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα 
έξοδα του ελέγχου. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο 
Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή 
ελέγχους. 
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6. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις ΕΕΠ 
βαρύνει τους Αναδόχους και δεν καταβάλλεται. 

7. Το κόστος των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά 
εργαστήρια, σε περίπτωση αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

8. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά περιλαμβάνονται στους Ειδικούς Όρους. Η πληρωμή των κρατήσεων στους 
δικαιούχους θα γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. 

9. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με εισφορές υπέρ 
Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή αντίστοιχου φορέα, στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος ή οι υποκατασκευαστές του απασχολήσουν εντός της Ελλάδας προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

10. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με εισφορές, και 
κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα 
που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος εντός της Ελλάδας για την υλοποίηση ή τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης της παρούσας προμήθειας. 

11. Οιοιδήποτε και όλοι οι φόροι και δασμοί που επιβάλλονται από την Ελληνική 
Δημοκρατία αποκλειστικά και μόνο για την εισαγωγή και παράδοση των Συμβατικών Ειδών 
της Σύμβασης θα επιβαρύνουν την  Αναθέτουσα Αρχή. 

12. Οιοιδήποτε και όλοι οι φόροι και οι δασμοί που επιβάλλονται από Κράτη και 
Αρχές εκτός της Χώρας της Αναθέτουσας Αρχής που συνδέονται με την εκτέλεση της 
προμήθειας επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

13. Η καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την υπόψη προμήθεια 
διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το  
ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει. 

14. Τα συμβατικά είδη δεν επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/2003 (Εφημ. Ε.Κ./L 25/30.1.2003) του Συμβουλίου. 

15. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με φόρους, και 
δασμούς του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξει 
ο Ανάδοχος στη Χώρα της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση ή τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης της παρούσας προμήθειας. 

16. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με το φόρο 
εισοδήματος υπέρ του Ελληνικού κράτους που παρακρατείται από κάθε πληρωμή προς τον 
Ανάδοχο ή τους υποκατασκευαστές του για υπηρεσίες που παρέχονται στη Χώρα της 
Αναθέτουσας Αρχής και που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Η εν λόγω 
παρακράτηση θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και θα υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του  
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

17. Τυχόν άλλα έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο περιλαμβάνονται στους 
Ειδικούς Όρους 

 

ΓΟ-61 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου – Κυρώσεις 

1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε 
με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 
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από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό 
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 
37 και 40 του ν.3433/2006. 

3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής 
που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

3.1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου για 
λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του κλάδου που ενεργεί την προμήθεια. 

3.2. Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους υποψήφιους 
Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με 
διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του 
της μεγαλύτερης διαφοράς τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε άμεσης ή έμμεσης 
προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από όσα του οφείλει το Δημόσιο 
είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του συμβατικού είδους. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε 
στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 

3.3. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 
έκπτωτο από τη Σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση 
του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον δικαιοπρακτικό 
επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

4. Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και της επ' 
αυτού γνωμοδότησης. 

5. Εάν η προμήθεια του συμβατικού είδους σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή 
της Σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 

6. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της 
ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για θετική ζημία που 
προήλθε από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που 
του κατακυρώθηκε. 
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7. Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ή κήρυξης του Αναδόχου ως 
εκπτώτου και μέχρι την επιστροφή της προκαταβολής οφείλεται τόκος υπερημερίας. Τόκος 
υπερημερίας οφείλεται και επί εκπρόθεσμων παραδόσεων σύμφωνα με σχετική διάταξη της 
παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3433/2006. 

8. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εισπράττονται, με κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων 
διατάξεις, σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου ή λύσης της Σύμβασης και 
εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβολή και τους τόκους μέσα στην προθεσμία που 
προβλέπεται για αυτό. 

9. Για το χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμοδίως ότι 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο 
Ανάδοχος έχει λάβει τέτοια. 

 

ΓΟ-62 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

1. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
Σύμβαση, όταν: 

1.1. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

1.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, αλλά μετατίθενται οι συμβατικές 
προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους, με 
απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής , εφόσον διαπιστωθεί: 

2.1. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας 
υπηρεσίας. 

2.2. Ανωτέρα βία. 

3. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης Σύμβασης 
πρέπει να δηλωθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την εκδήλωση τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον 
τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την 
έναρξη και τη λήξη τους 

 

ΓΟ-63 Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου 

Τα κάθε φύσης δικαιώματα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου που ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, των Οργανισμών και 
των εν γένει Εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, που απορρέουν από μη εφαρμογή 
των όρων συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί την 
προμήθεια. 
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ΓΟ-64 Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων 
που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, 
με όρο στη σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες 
τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την 
έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από 
το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 95 του 
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει. 

3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονομικού φορέα 
σε προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
και του οικονομικού φορέα, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, κατά 
παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά 
του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή-
οικονομικού φορέα, ακόμη και μετά την αναγγελία της εκχώρησης. 

 

ΓΟ-65 Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

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

 

ΓΟ-66 Αλλαγή στην Κατοχή των Μετοχών της Αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας 

Στις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας για οιαδήποτε αλλαγή στην κατοχή των 
μετοχών της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας που συνεπάγεται τον έλεγχο της διοίκησης της ή 
αλλαγή στην κατοχή μετοχών ή μετασχηματισμός της σε άλλη εταιρική μορφή ενημερώνεται 
εγγράφως από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ο ΥΕΘΑ. Ο τελευταίος δύναται ή να 
συναινέσει στην προαναφερθείσα μεταβολή της κατοχής των μετοχών ή να λύσει μονομερώς 
τη Σύμβαση θεωρούμενης της μεταβολής αυτής της μετοχικής σχέσης ως σπουδαίου λόγου. 

 

ΓΟ-67 Έλεγχος και Επιθεώρηση των Υποψηφίων 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με δικές της δαπάνες να αναθέτει σε 
ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία την επιθεώρηση και τον έλεγχο όλων των συμβατικών σχέσεων 
και πληρωμών των Υποψηφίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, οι οποίοι συμμετέχουν 
στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον 
τομέα της άμυνας, με τους υπεργολάβους, προμηθευτές τους και παρόχους υπηρεσιών ή 
οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την ανατεθείσα Σύμβαση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 
που κοινοποιείται σε αυτούς. 

2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της παραγράφου 1, η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της 
ελεγκτικής εταιρίας, δικαιούται να ελέγχει κάθε έγγραφο και στοιχείο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, 
ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται, 
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όπως ιδίως τα λογιστικά, εταιρικά και εμπορικά βιβλία και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των 
Υποψηφίων και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους. Για τους σκοπούς εφαρμογής 
του παρούσας παραγράφου, στην έννοια του  Υποψηφίου εμπίπτουν και οι διοικητές, 
διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, εντεταλμένοι στη διοίκηση ή τη διαχείριση, καθώς και 
το προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας, όπως και οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία. 

3. Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται να διευκολύνουν τη 
διαδικασία του ελέγχου και διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 
πλήρη και άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τους ζητείται και που βρίσκεται στην 
κατοχή ή τον έλεγχό τους. 

4. Οι ελεγκτές δικαιούνται να θέτουν ερωτήσεις στο προσωπικό και στη 
διοίκηση των Υποψηφίων της παραγράφου 1 σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στο 
αντικείμενο του ελέγχου, όπως αναφορικά με τις συναλλαγές των Υποψηφίων σε σχέση με 
την ανατεθείσα Σύμβαση. Ο έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρακωλύει 
αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Υποψηφίων. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο τις παραπάνω 
πληροφορίες, δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
Υποψηφίου, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

6. Εάν οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 αρνούνται, παρεμποδίζουν με 
οποιονδήποτε τρόπο ή δυσχεραίνουν  τον έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 του ν.3978/2011, ιδίως εάν αρνούνται  να επιδείξουν τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία 
και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν  αντίγραφα ή αποσπάσματα ή να παράσχουν 
απαντήσεις σε ερωτήματα των ελεγκτών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον 
Υποψήφιο έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, 
της οικονομικής αξίας της Σύμβασης που έχει συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε ιδιαίτερα 
σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου 
εδαφίου και επιπλέον αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για 
χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών. 

 

ΓΟ-68 Μεταβολές στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και στη Διοίκηση του Υποψηφίου 

1. Σε περίπτωση που η οικονομική αξία της Σύμβασης προμηθειών, υπηρεσιών 
ή έργων στον τομέα της άμυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του ν.3978/2011, είναι ίση ή 
ανώτερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εάν ο Υποψήφιος  ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του δεν είναι ατομική επιχείρηση, γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη 
της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή την ταυτότητα: 

1.1. Των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου 
στο κεφάλαιο του Υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της συμμετοχής αυτής. 

1.2. Των προσώπων που, αν και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα της 
προηγούμενης περίπτωσης, ασκούν τον έλεγχο του Υποψηφίου, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3978/2011. 

1.3.  Των μελών των οργάνων της διοίκησης του Υποψηφίου μαζί με το 
βιογραφικό σημείωμα αυτών. 

2.  Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 γνωστοποιούν στην Αναθέτουσα Αρχή, 
μετά τη σύναψη της Σύμβασης, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες αφότου συντελεστεί, την 
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απόκτηση ή εκχώρηση συμμετοχών στο κεφάλαιό τους, οι οποίες επιφέρουν οποιαδήποτε 
αλλαγή στην ταυτότητα ή τα στοιχεία των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, 
β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3978/2011. Η ίδια υποχρέωση ισχύει όταν 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά ή παύει να έχει, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του 
αναδόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3978/2011, και σε κάθε 
περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης, απορρόφησης, αλλαγής νομικής μορφής ή άλλου 
εταιρικού μετασχηματισμού του αναδόχου. 

3. Μέσα σε τρεις μήνες από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 ν.3978/2011, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται: 

3.1.  Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή εταιρικό 
μετασχηματισμό, όταν πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου 
συμφέροντος και να ζητήσει από τον Υποψήφιο τα κατά την κρίση της απαιτούμενα στοιχεία 
και πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη προθεσμία που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Μετά 
την εξέταση των στοιχείων αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι 
συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος, να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
Η μη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων από τον Ανάδοχο δίνει 
στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει, άνευ ετέρου, τη Σύμβαση. 

3.2. Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή εταιρικό 
μετασχηματισμό, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου 
συμφέροντος και να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, λόγο δημόσιου 
συμφέροντος συνιστά ιδίως η πιθανολόγηση ότι τα πρόσωπα που πραγματοποίησαν τη 
συμμετοχή ή ασκούν έλεγχο στον Ανάδοχο, περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων 
που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για 
να εγγυηθούν την οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν την ορθή 
διαχείριση της υπό εκτέλεση Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της ή να εξασφαλίσουν την 
αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών που δυνητικά θα 
μπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συμφέροντα ή εάν η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
αμφιβολίες για τη νομιμότητα προέλευσης, την αληθή κυριότητα ή την επάρκεια των 
οικονομικών πόρων των προσώπων που πραγματοποίησαν τη συμμετοχή ή ασκούν έλεγχο 
στον Ανάδοχο, καθώς και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα 
πρόσωπα αυτά. 

4. Η καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 
του ν.3978/2011 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ισχύει από την 
κοινοποίησή της στον Ανάδοχο, όπως προβλέπει η σχετική Σύμβαση. Με την ίδια απόφαση 
μπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον Ανάδοχο κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και 
αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα 
κατ’ ελάχιστον τριών ετών. 

 

ΓΟ-69 Αρχές που Διέπουν τη Σύναψη Συμβάσεων 

Η Αναθέτουσα Αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς 
διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια. 

ΓΟ-70 Υποχρεώσεις Εχεμύθειας των Αναθετουσών Αρχών 

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

ΓΟ-71 Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 

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

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 
 
 
 1. Σ’ αυτήν τη Ρήτρα : 
 
  α. “Αρχή κωδικοποίησης” σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης 
(NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα 
σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν 
ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά 
και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship , η 
“Αρχή κωδικοποίησης” θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η 
εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η “Αρχή 
Προμηθειών”. 
 
  β. “Αρχή Προμηθειών” σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας 
του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ.  
 
  γ. “Τεχνικά Δεδομένα” σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, 
τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την 
υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο. 
 
  δ. “Ισοδύναμος συμβατικός όρος” σημαίνει μια συμφωνημένη 
συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 
 
 2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, 
καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά 
χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση / κωδικοποίηση 
και διαχείριση του υλικού σύμφωνα με το κατά ΝΑΤΟ Σύστημα Κωδικοποίησης 
(NCS).  
 
 Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των 
προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα 
υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται 
είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι 
διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα 
που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  
Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους 
προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που 
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προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.  
 
Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα 
παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο 
συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές 
αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την 
διάρκεια ζωής του συμβολαίου.  
 
 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή 
έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των 
τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται 
από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει σε 
επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ’ 
ευθείας για τα δεδομένα  
 
 4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία εκτός 
ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων τεχνικών 
δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/ προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή 
Προμηθειών. 
 
 5. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το 
όνομα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό 
σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης 
προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν 
παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην 
αρχική φάση έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν. 
 
 6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που 
περιέχονται σ’ αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να 
επισημάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δε 
χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 
 
 7.  Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται 
σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία 
αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ.  
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7. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 

εκτελέσεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να 

καλύπτει και της υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 
 
«1» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

                  Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
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Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

(Υπόδειγμα) 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΚΥ: ……………………………. 
     Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: ………………………….... 
     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………………… 
 

 Βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής …………………………….. προσκόμισε όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία που 
απαιτούνται για την κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ των παρακάτω υλικών που περιέχονται στην σύμβαση 
……………………         

 
 

Α/Α 

 
 

Ρ/Ν 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(α) 
 

(β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

1  
  

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
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                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ) 
                   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
                   ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
                   & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

 
 
                                                  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 

 1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «1» της παρούσας προσθήκης. 
 
 2. Η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «2» της παρούσας προσθήκης 
. 
 3. Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα του Προσαρτημένου «3» 
της παρούσας προσθήκης. 
 
 4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας των συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα 
του Προσαρτημένου «4» της παρούσας προσθήκης. 
 
 5. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
 6. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, υπό την προϋπόθεση 
ότι στο κείμενό της θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως οι όροι που αναγράφονται κατά 
περίπτωση στα συνημμένα υποδείγματα. 
 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
 

«1» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
«2» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
«3» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
«4» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

                  Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
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Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΜΑ «Α»  

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 …1 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
           …2 
          Προς  …3 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …4 

Κύριοι, 
 Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση μέχρι το 
ποσό των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ …6 για την 
συμμετοχή τ... στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στ …7 την …8, με βάση την …9 προκήρυξη, 
για την προμήθεια …10, όπως και σε τυχόν επαναλήψεις του. Σε περίπτωση που η εγγύησή 
μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας, σας δηλώνουμε ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας της. Η 
παρούσα ισχύει ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε καμμία δε περίπτωση δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση προκαταβολής, καλής εκτέλεσης ή καλής 
λειτουργίας. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …11. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 
από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 
αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 
με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 
Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω 
αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, με 
μόνη την δήλωσή σας, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε 
την ύπαρξη ή την νομιμότητα της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή 
καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή 
θα γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε 
εμάς του σώματος της παρούσας. 
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει 
υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως 
ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας 
ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 
              Με τιμή, 
              …12 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης 
1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών 

πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ 

του οποίου δίδεται η εγγύηση. 

7
 Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

8
 Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

9
 Στοιχεία και ημερομηνία προκήρυξης. 

10
 Είδος και ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. 

11
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

12
 Υπογραφή και σφραγίδα των αρμοδίων στελεχών του εγγυοδοτούντος πιστωτικού ιδρύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
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Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 …1 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
           …2 
          Προς …3 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4 
Κύριοι, 
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση μέχρι το ποσό 
των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ …6 για την καλή εκτέλεση 
των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε με βάση την …7 Σύμβαση, για την προμήθεια 
…8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας, σας δηλώνουμε ότι 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για 
το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σε 
καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση συμμετοχής 
σε διαγωνισμό, προκαταβολής ή καλής λειτουργίας. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 
από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 
αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 
με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 
Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω 
αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, 
χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την 
νομιμότητα της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή 
μερικά, σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις 
ημέρες από την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος 
της παρούσας. Εάν, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, μας ζητήσετε την 
σταδιακή απομείωση του παραπάνω ποσού, θα εκδώσουμε και θα σας παραδώσουμε νέα 
εγγυητική επιστολή, σε αντικατάσταση της παρούσας. 
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει 
υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως 
ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας 
ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 
              Με τιμή, 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης 
1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών 

πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ 

του οποίου δίδεται η εγγύηση. 

7
 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8
 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
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Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
 …1 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
           …2 
          Προς  …3 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4 

Κύριοι, 
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση για το ποσό 
των …5 (πλέον δε και των τόκων επί του ποσού αυτού, οι οποίοι θα καταστούν τυχόν 
απαιτητοί, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν.3433/06 και  ν. 3978/2011),), υπέρ τ …6 για 
την εξασφάλιση της δοθείσας από την υπηρεσία σας προκαταβολής, με βάση την …7 
Σύμβαση, για την προμήθεια …8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ 
κοινοπραξίας, σας δηλώνουμε ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των 
κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως 
εγγύηση προκαταβολής, σε καμμία δε περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει 
ως εγγύηση συμμετοχής σε διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 
από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 
αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 
με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 
Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω 
αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, 
χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την 
νομιμότητα της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή 
μερικά, σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις 
ημέρες από την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος 
της παρούσας. Σε περίπτωση μερικού καταλογισμού και καταβολής, θα σας παραδώσουμε 
ταυτόχρονα νέα εγγυητική επιστολή, σε αντικατάσταση της παρούσας. 
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει 
υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως 
ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας 
ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 
              Με τιμή, 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης 
1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών 

πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ 

του οποίου δίδεται η εγγύηση. 

7
 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8
 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
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Προσαρτημένο 4 στην Προσθήκη «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 …1 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
           …2 
          Προς  …3 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4 
Κύριοι, 
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση μέχρι το ποσό 
των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ …6 για την καλή εκτέλεση 
των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε με βάση την …7 Σύμβαση, για την προμήθεια 
…8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας, σας δηλώνουμε ότι 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για 
το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση καλής λειτουργίας των συμβατικών 
ειδών, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση 
συμμετοχής σε διαγωνισμό, προκαταβολής ή καλής εκτέλεσης. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 
από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 
αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 
με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω 
αναγραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, 
χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την 
νομιμότητα της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή 
μερικά, σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις 
ημέρες από την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος 
της παρούσας. Εάν, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, μας ζητήσετε την 
σταδιακή απομείωση του παραπάνω ποσού, θα εκδώσουμε και θα σας παραδώσουμε νέα 
εγγυητική επιστολή, σε αντικατάσταση της παρούσας. 
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει 
υπαχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως 
ότι η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας 
ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 
              Με τιμή, 
    
  
 
 
Οδηγίες Συμπλήρωσης 
1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών 

πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ 

του οποίου δίδεται η εγγύηση. 
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7
 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8
 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

                                            

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
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                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ) 
                   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
                   ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
                   & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

 
 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 

 Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3978/2011 «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» (ΦΕΚ Α’ 137), τα πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών 
αμυντικού υλικού που προβλέπονται από τα άρθρα 38, 63 και 64 του  ν. 3433/2006 
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α' 20) έχουν ως 
εξής:  
 α. Το προβλεπόμενο στις παρ. 1 και 6 του άρθρου 38 του ν. 3433/2006 
πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβών των 
προμηθειών για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ειδών εσωτερικού, θα 
καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου 1 της 
παρούσας.   
 β. Το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3433/2006 
πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβών των 
προμηθειών για την απόρριψη των συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως 
καθορίζεται με τα υποδείγματα του Προσαρτημένου 2 της παρούσας. 
 γ. Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 εδ. β του άρθρου 64 του ν. 3433/2006 
πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και 
παραλαβής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή την απόρριψη 
συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου 3 της παρούσας. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
«1» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
«2» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
«3» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

                         Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
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Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

 
 1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από τους: 

            α.  ……………………………………………..,ως Πρόεδρο 
             β.  ………………………………………………..,   
             Υ.  ………………………………………………..,   
             δ. …………………………………………….…..και 
             ε. ……………………………………..……….., ως μέλη, 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν….. (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, προκειμένου να προβεί 
στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύμβασης…. (2)……  η οποία αφορά την 
προμήθεια……(3)…… και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με την ….(4)…..Διαταγή. 
 
      2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ…  ……(6)…… , με την 
παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τ……(8)…, προκειμένου να εξετάσουν τα 
προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά της Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα) 
τα οποία αποτελούν……. (9)…..  του συμβατικά συμφωνημένου προς παράδοση υλικού. Γίνεται 
μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο εμπρόθεσμα. 
 

 3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' όψη της: 
     

α. To ν. 3978/2011 «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». 

β. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006, ιδίως δε αυτές των άρθρων 13 παρ. 4, 16 παρ. 2, 18, 
38, 54, 62 και 63. 

γ. Την……..(1)……. Διαταγή Συγκρότησής της. 
δ. Την………(4)…… Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η Σύμβαση. 
ε. Το σύνολο της… (2)…..  Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που αφορούν και 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει όρους των υπό προμήθεια 
υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συμβατικά 
συμφωνημένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού.  

στ. ………..(10)…………….. 
ζ.  ………………………………  
η.  ……………………………… 
θ.  ……………………………… 
ι.  Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους προέβησαν σήμερα 

τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί τη παρουσία του παραπάνω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προμηθευτή. 
 

4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται ……(11)…… ότι τα 
προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά πληρούν, από ποιοτική άποψη, τους όρους της…..(2)….  
Σύμβασης και  κατά συνέπεια, μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της 
Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
… 

5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των προσκομισθέντων υλικών, 
η οποία έγινε με ακριβή καταμέτρησή τους, επί τη παρουσία του……(13)……  , διατεταγμένου 
Διαχειριστή της ….(14)……στον οποίο και παρέδωσε τα ελεγχθέντα και παραληφθέντα υλικά. 
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6. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, συντάχθηκε το παρόν 

Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το οποίο συναποτελούν ένα σώμα) και 
υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, τον Διαχειριστή των υλικών και 
τον εκπρόσωπο του προμηθευτή. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα 
εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόμενους 
από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3433/2006 παραλήπτες. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
Ο Πρόεδρος                        Τα μέλη 
 
……………………                                                                                                       α. ……………………………… 
                                                                                                                               β.       ……………………………… 
                                                                                                                            Υ.       …………………………….. 
                                                                                                                                       δ.      ……………………………..  
Ο Διαχειριστής που παρέλαβε                                                                      

 Ο Προμηθευτής  
                                                                                                                       (ή ο  εξουσιοδοτημένος   
                                                                                                                        εκπρόσωπος του) 
…………………………………….                                                                           ……………………………………… 
 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το κείμενο 

της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια 
Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 

(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου του 

προμηθευτή. 
(8) Γράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύμβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ. το 

τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της ΓΔΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 3433/2006). 
(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το ονοματεπώνυμο του και το 

σκεπτικό της διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή. 
(14) Γράφεται η Μονάδα του Διαχειριστή. 

 
Σημείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς διευκόλυνση της 
Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως 
παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Σύμβαση. 
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Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα προς 
έλεγχο υλικά στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν την παρένθεση. 
 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
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Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 

 
    1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από τους: 

α. …………………………., ως Πρόεδρο 
β. ………………………….  
Υ. …………………………, 
δ.…………………………. και 
ε. ………………………… ως μέλη, 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν…… (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, προκειμένου να προβεί 
στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύμβασης…. (2)….η οποία αφορά την 
προμήθεια…… (3)……  και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με την….  (4)……Διαταγή. 
 

2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ….(6)….  με την 
παρουσία τ…(7)…. , εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τ… (8)….. , προκειμένου να εξετάσουν τα 
προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά της Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα) 
τα οποία αποτελούν…..  (9)…. του συμβατικά συμφωνημένου προς παράδοση υλικού. Γίνεται μνεία 
του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο εμπρόθεσμα. 
 

3. Για την διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' όψη της: 
α. To ν. 3978/2011 «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» 

β. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006, ιδίως δε αυτές των άρθρων 13 παρ. 4, 16 παρ. 2, 
18, 38, 54, 62 και 63. 

γ. Την……(1)…..Διαταγή Συγκρότησής της. 
δ. Την…….(4)…….Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η Σύμβαση. 
ε. Το σύνολο της….(2)…. Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που αφορούν και 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει όρους των υπό προμήθεια 
υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συμβατικά 
συμφωνημένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού.  

στ.  ……………(10)………….  
ζ. ……………………………  
η. …………………………..  
θ. ……………………………… 
ι. Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους προέβησαν 

σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί τη παρουσία του παραπάνω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προμηθευτή. 
 
` 4.  Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται….. (11)…. ότι τα 
προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά δεν πληρούν, από ποιοτική άποψη, τους όρους της….(2)…  
Σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της 
Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή οι ακόλουθες παρεκκλίσεις των 
ελεγχθέντων υλικών, σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην σύμβαση: 

α. ………(12)………………  
β. ……………………………  
Υ. …………………………..  
δ. …………………………….  
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…………………………...(13)…………………………………………………….. 
 

5.  Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, συντάχθηκε  το παρόν 
Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το οποίο συναποτελούν ένα σώμα) και 
υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και τον παριστάμενο ....(14)……. 
Διαχειριστή των υλικών. Γίνεται μνεία του ότι ο παριστάμενος εκπρόσωπος του 
προμηθευτή….(15)……. το παρόν. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα 
εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόμενους 
από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3433/2006 παραλήπτες. 
 

Η Επιτροπή 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                 Τα μέλη 
 
……………………                                                                                                               α. ………………………….. 
                                                                                                                                        β……………………………. 
                                                                                                                                        Υ·…………………………… 
                                                                                                                                        δ…………………………… 
 
   Ο Διαχειριστής                                                                                         Ο Προμηθευτής (ή ο 
εξουσιοδοτημένος  

εκπρόσωπος του) 
…………………………              
 
                                                                                                                                               …………………………                                               
 
 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το κείμενο 

της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια 
Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 

(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου του 

προμηθευτή. 
(8) Γράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύμβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ. το 

τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της ΓΔΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 3433/2006). 
(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Γράφονται αναλυτικά, κατά υλικό, οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν και καθιστούν το υλικό 

μη παραληπτέο. 
(13) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το ονοματεπώνυμο του και το 

σκεπτικό της διαφωνίας του, καθώς επίσης και οι τυχόν παρατηρήσεις του εκπροσώπου του 
προμηθευτή, εφ' όσον αποδέχθηκε να προσυπογράψει το πρωτόκολλο. 

(14) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή.
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(15) Γράφεται η λέξη: προσυπέγραψε ή οι λέξεις: αρνήθηκε να προσυπογράψει, κατά 

περίπτωση. 
 
 
 
Σημείωση: 
Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 5 έχουν τεθεί προς διευκόλυνση της 
Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως 
παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Σύμβαση. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα προς έλεγχο 
υλικά στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν την παρένθεση. 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
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Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
                               α. ……………………………….,ως Πρόεδρο 
                               β………………………………….  
                               Υ………………………………….. , 
                               δ…………………………………. και 
                               ε………………………………….., ως μέλη, 
συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν………(1)……Διαταγής Συγκρότησης, προκειμένου να προβεί 
στον δευτεροβάθμιο έλεγχο και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή απόρριψη των υλικών της 
Σύμβασης ……(2)………., η οποία αφορά την προμήθεια……(3)………………..  

2. Σήμερα, ...(4)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ……(5)…., με σκοπό την 
παραλαβή ή την απόρριψη των παραπάνω υλικών. 
 

3. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη της: 
                            α. To ν. 3978/2011 «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» 
                            β. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006, ιδίως δε αυτές των άρθρων 13 παρ. 4, 16 παρ. 2, 
18, 37 παρ.1, 38, 54, 62 ,63 και 64. 
                           γ. Την……..(1)…….. Διαταγή Συγκρότησής της. 
                           δ. Την……… (6)……  σχετική απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή 
δικαιοδοσία, σύμφωνα με την οποία…..(7)……. η Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα ότι τα προς 
παραλαβή υλικά ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………..(8)……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται νόμιμα από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα 
εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόμενους 
από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3433/2006 παραλήπτες. 
 

Η Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος                                                                                                                           Τα μέλη    
…………………………….                                                                                                    α. ……………………… 
                                                                                                                                       β……………………… 
                                                                                                                                       Υ……………………… 
                                                                                                                                       δ……………………… 
 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(5) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου.



 

 
(6) Γράφονται τα στοιχεία της κατ' άρθρο 64 παρ. 3 σχετικής απόφασης του έχοντος την 

οικονομική εξουσία ή αρμοδιότητα. 
(7) Γράφεται περιληπτικά το περιεχόμενο της απόφασης. 
(8) Γράφεται αν τα υλικά θα παραληφθούν ή θα απορριφθούν κατά περίπτωση. 

 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Πχος Π.Κοντοδιός 

    Τμχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 



  

. / . 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ.  ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΣΞ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΠΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/20 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» 
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Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί 
 

ΕΟ-1  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Τεχνικά Έγγραφα 
 

 1.1 Νομοθεσία. Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης 
της παρούσας διακήρυξης διέπεται  από τον ν.3978/11 και λοιπές συναφείς διατάξε-
ις και αποφάσεις, όπως παρακάτω (συμπληρωματικώς των μη αναφερομένων στο-
υς Γενικούς Όρους): 
 

1.1.1 ΝΔ 973/71 (ΦΕΚ Α 194)  Περί Καταμετρήσεως της Χω-
ρητικότητος των Εμπορικών Πλοίων. 

 
1.1.2 Ν.959/79 (ΦΕΚ Α 192)  Περί της Ναυτικής Εταιρείας. 

 
1.1.3 ΠΔ 399/80 (ΦΕΚ Α 110) Περί Εγκρίσεως και Θέσεως εις 

Εφαρμογήν Κανονισμού «Περί Γραμμών Φορτώσεως των Πλοίων». 
 

1.1.4 ΠΔ 1337/81 (ΦΕΚ Α 333) Περί Εγκρίσεως και Θέσεως εις 
Εφαρμογήν Κανονισμού Περί Ευστάθειας Φορτηγών, Ρυμουλκών και Αλιευτικών 
Πλοίων. 

 
1.1.5 ΠΔ 259/81 (ΦΕΚ Α 72) Περί Κανονισμού Ενδιαιτήσεως 

Πλοιάρχου και Πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. 
 

1.1.6 ΠΔ υπ. αρ. 405 / 96 (ΦΕΚ Α 272) Κανονισμός φόρτω-
σης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και με-
ταφορά αυτών δια θαλάσσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 280 Α΄/ 31 – 
12 – 2014). 

 
1.1.7 ΦΕΚ Β 1186 / 25 – 8 – 2003 Κανονισμός Ελέγχων Ανυ-

ψωτικών Μηχανημάτων. 
 

1.1.8 Ν. 4028 / 2011 (ΦΕΚ Α 242) Τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές 
ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» και προσαρμογή στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Μαι 2009  «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 
προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L146 της 
10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατά-
λογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα άμυνας (ΕΕ C69 της 18-3-2010)». 

 
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος 

της παρούσας μελέτης. Για τυχόν νέες εκδόσεις ή αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις 
των προαναφερθέντων εγγράφων, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοσή τους, συμπερι-
λαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας μελέ-
της με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η μελέτη, υπό την προϋπόθεση ικανοπο-
ίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
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1.2 Τεχνικά Έγγραφα Σύμβασης. Για την κατάρτιση της παρούσας 
ελήφθησαν υπόψη ή/και γίνεται μνεία στα ακόλουθα τεχνικά έγγραφα: 

 
1.2.1 Πρότυπα – πιστοποιητικά διαφόρων τύπων 

 
Τα πιστοποιητικά που θα καταθέσει η ενδιαφερόμενη 

εταιρεία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους ανά αντικείμενο Εθνικούς 
ή Διεθνείς φορείς πιστοποίησης και ειδικότερα: 
 

1.2.1.1 Εν ισχύ πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πρωτό-
κολλο Γενικής Επιθεώρησης) για το συγκεκριμένο πλοίο που θα χρησιμοποιηθεί 
κατά τη ναύλωση και θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. 

 
1.2.1.2 Πιστοποίηση για τη μεταφορά επικίνδυ-

νων φορτίων, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Μεταφοράς Συσκευασ-
μένων Επικίνδυνων Ουσιών (IMDG CODE). Συγκεκριμένα: 

 
 1.2.1.2.1 Βεβαίωση Καταλληλότητας 

για την μεταφορά επικίνδυνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ ελληνικών λιμένων (ΠΔ 
405/96). 

 
 1.2.1.2.2 Βεβαίωση μη εφαρμογής του 

Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Μεταφοράς Συσκευασμένων Επικίνδυνων Ουσιών 
(IMDG CODE) (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της Υ.Α. 1218.14/1/95 
– ΦΕΚ 531Β 20-6-1995). 

 
 1.2.1.2.3 Βεβαίωση Καταλληλότητας 

για την μεταφορά επικίνδυνων ειδών της κλάσεων 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.2, 6.1, 6.2, 8 & 9 (ΠΔ 405/96). 

 
1.2.2 Τεχνικός Προσδιορισμός / Τεχνικές Προδιαγραφές   
                   

 1.2.2.1 ΠΕΔ - Β - 10067 «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ (ΠΛΟΙΟ ΠΡΟΣ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ V1Ξ) / Έκδοση 1η  

 
 1.2.2.2 Κωδικός CPV: 60600000 – 4 «Υπηρεσίες 

μεταφορών με πλωτά μέσα». 
 

 1.3  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ (τηλ.2107466105) το έγγραφο της υποπαραγράφου 1.2.2.1. Η αρ-
μόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό παρέχει τα έγγραφα, εφόσον ζητηθο-
ύν, έναντι τιμήματος που καθορίζεται στην Υ.Α. Αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 
1274Β/1.9.2006), υπό τον όρο χρήσης μόνο από τον αιτούντα και με την επιφύλαξη 
της προστασίας εγγράφων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιο-
μηχανικής ιδιοκτησίας. 
 1.4 Διευκρινίζεται ότι, τυχόν τεχνικές προσφορές που θα μνημονεύ-
ουν νεότερης έκδοσης προδιαγραφές ή τεχνολογικά πιο σύγχρονες και αναβαθμισ-
μένες λύσεις ή υφιστάμενες τυποποιήσεις, θα γίνονται αποδεκτές. 
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  1.5 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διενέργειας της παρού-
σας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τεθούν σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις ή / και 
διοικητικές ρυθμίσεις σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, τότε αυτές θα εξετά-
ζονται κατά περίπτωση για την εφαρμογή τους.  

 
ΕΟ-2 Πρόσθετοι Ορισμοί  

 
 2.1 Ορισμοί – Έννοιες και βασικοί – κύριοι ναυτιλιακοί όροι, όπως 
προσδιορίζονται στο ν.3978/11 και στην Προσθήκη «ΙΙΙ» της ΠΕΔ. 
 
 2.2 Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύνα-
ψης και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως: 
 
   2.2.1 «Αρχή Προμηθειών»: Σημαίνει την υπηρεσία προμηθει-
ών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ. 
 
   2.2.2 «Τεχνικά δεδομένα»: Σημαίνει τα σχέδια, τα πρότυπα, 
τις προδιαγραφές ή/και την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγ-
νώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποσ-
τήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από τη σύμβαση. 
 
   2.2.3 «Εναλλακτική Προσφορά» (άρθρο 32 του ν.3978/11) 
είναι η προσφορά που αναφέρεται σε προτεινόμενη υπηρεσία / προϊόν που καλύπτει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής και η / το οποία / -ο «εναλλακτι-
κή /-ό υπηρεσία / προϊόν» σε σχέση με την / το «κυρίως» προσφερόμενη /-ο υπηρε-
σία / προϊόν δύναται να παρουσιάζει διαφορές (διαζευκτικά ή αθροιστικά) στα παρα-
κάτω: 
 
     2.2.3.1 Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές – επιδό-
σεις.  
 
     2.2.3.2 Οικονομικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή 
ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει ξεχωριστά σφραγισμένη οικονομι-
κή προσφορά, εντός του φακέλου της κύριας οικονομικής προσφοράς. 
 
   2.2.4 «Ισοδύναμο υλικό / υπηρεσία» είναι το /η υλικό / υπη-
ρεσία (υπό την ευρεία έννοια του όρου) το /η οποίο /-α ανεξάρτητα από τις όποιες 
άλλες διαφορές (π.χ. χρώμα, τρόπο προσδιορισμού, υλικό κατασκευής / τρόπο εκ-
τέλεσης, κ.λπ.)  έχει ίση δύναμη, ισχύ, επιχειρησιακή αξία, αντοχή, ιδιότητες, προδι-
αγραφές, κτλ. με κάποιο /-α άλλο /η. 
 
   2.2.5 «Διαλειτουργικότητα», είναι η ικανότητα των συστημά-
των, μονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσουν μεταξύ τους υπηρεσίες ώστε να λειτο-
υργούν από κοινού. 

 
 2.2.6 «Εναλλαξιμότητα»,  είναι η ικανότητα του υλικού / αν-

ταλλακτικού / εξαρτήματος ενός μέσου του «τμήματος / συστήματος», να δύναται να 
χρησιμοποιηθεί σε μέσο ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος». 
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2.2.7 «Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που α-

ποσκοπούν στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό / μέσο σε κα-
τάσταση ετοιμότητας και περιλαμβάνει: 

 
 2.2.7.1 Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού / μέσου. 
 
 2.2.7.2  Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές. 
 
 2.2.7.3  Τις επιθεωρήσεις. 
 
 2.2.7.4  Την ταξινόμηση από άποψη ετοιμότητας 

χρησιμοποίησης. 
 
 2.2.7.5  Τις επισκευές. 
 
 2.2.7.6  Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους εκ-

συγχρονισμούς. 
 
 2.2.7.7  Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές– συν-

τηρήσεις εργοστασιακού επιπέδου. 
 

2.2.8 «Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή φθο-
ράς των υλικών, μέσων και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουρ-
γίας ή / και επαναχρησιμοποιήσεως. 

 
2.2.9 «Ανακατασκευή»: είναι η επαναφορά του τεχνικού υλι-

κού σε κατάσταση που να μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση του καινούργιου 
τεχνικού υλικού. Η επαναφορά γίνεται με την πλήρη αποσυναρμολόγηση ενός συγ-
κροτήματος ή κύριου υλικού για εξακρίβωση της καταστάσεως κάθε εξαρτήματός του 
και επασυναρμολόγησή του με τη χρησιμοποίηση εύχρηστων ή καινούργιων συγ-
κροτημάτων και υποσυγκροτημάτων. 

 
2.2.10 «Εκσυγχρονισμός»: είναι η βελτίωση των τεχνικών και 

επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του υλικού, αφού εφαρμοσθούν 
σ΄ αυτό τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται 
με τροποποίηση ή ακόμα με αντικατάσταση συγκροτημάτων με νέα σύγχρονης τεχ-
νολογίας. Με τον εκσυγχρονισμό μπορεί να αλλάξει και η εξωτερική μορφή του κυρί-
ου υλικού. 

 
2.2.11 Πιστοποιητικά (CERTIFICATES) Ποιότητας: Έγγραφη 

βεβαίωση ποιότητας, παρεχόμενη από ανεξάρτητο εθνικό ή / και διεθνώς αναγνω-
ρισμένο οργανισμό τυποποίησης ή αρχή. 

 
2.2.12 Τεχνική Προδιαγραφή ή Προδιαγραφή Ενόπλων Δυ-

νάμεων  (ΠΕΔ), είναι το κείμενο του ΓΕΣ στο οποίο αποτυπώνεται ο τεχνικός 
προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά του προς ναύ-
λωση πλοίου. 
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2.2.13 «Προμηθευτής» / «οικονομικός φορέας»: Η εταιρεία 
που παρέχει τις υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς και συγκεκριμένα ο φορέας που 
διαθέτει το προς χρονοναύλωση πλοίο με το αντίστοιχο προσωπικό υπηρέτησης. 
 
 2.3 Συντομογραφίες 
 
   2.3.1 ΑΕΥΠ: Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος. 
 
   2.3.2 ΤΧΕ: Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα. 
 
   2.3.3 ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 
 
   2.3.4 ΣΠ: Συμφωνία Πλαίσιο. 
 
   2.3.5 ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
 
   2.3.6 ΕΕ: Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. 
 
   2.3.7 ΝΕ: Ναυτική Εταιρεία. 
 
   2.3.8 ΠΕΔ: Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων / Τεχνική Προ-
διαγραφή. 
 
ΕΟ-4 Δικαίωμα συμμετοχής 

 
 4.1 Επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα από τρίτες χώρες 

στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
παρ. 2 του ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137), ο οποίος υποχρεούται να δηλώσει την έδρα 
του και δεσμεύεται να υποβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, το σύνολο 
των παραστατικών που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, για έλεγχο και 
αξιολόγηση και θα αφορούν στην υπηκοότητα του κυβερνήτη και του πληρώματος 
του πλοίου. 

 
 4.2 Υποχρεωτικά ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να 

πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ν.3978/11. Συγκεκριμένα ως προς την 
διαβάθμιση ασφαλείας, τα μέτρα και οι απαιτήσεις της διασφάλισης ασφαλείας 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας για τη διαπίστευση ασφαλείας, ιδίως δε τις διατάξεις του Εθνικού 
Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ) του ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ που κυρώθηκε με τη με αριθμό 
Φ.120/1/510313/Σ.94/05 Ιαν 18 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 683) 
και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ) της ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ, 
που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Φ.120/1/136775/Σ.486/14.2.2005 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 338) ή προς τις τυχόν ειδικές διατάξεις περί 
ασφάλειας πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε διμερείς και διεθνείς συμφωνίες 
τις οποίες έχει συνάψει η Ελλάδα. Διαπιστεύσεις ασφαλείας σε άλλα κράτη − μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται κατ’ αρχάς ισότιμες με εκείνες που εκδίδονται 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διενεργήσει και να λάβει υπόψη του περαιτέρω 
έρευνες με δική του πρωτοβουλία, εάν θεωρηθεί αναγκαίο. 
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Διαδικασία Σύναψης 

 
ΕΟ-8 Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης  
 

Τα στοιχεία του αντικειμένου και της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως: 
 

8.1 Αρμόδιοι Φορείς 
 

8.1.1 Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για τη σύμβαση της πα-
ρούσας διακήρυξης  είναι ο ΥΦΕΘΑ, σύμφωνα με την Υπ’ αριθμ.247153α ΦΕΚ Β’ 
3181/12-8-19)  Απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
σε ΥΦΕΘΑ. 

 
8.1.2 Αναθέτουσα Αρχή  για τη σύμβαση της παρούσας διακή-

ρυξης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 
 

8.1.3 Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη 
διαδικασία για τη σύναψη της σύμβασης είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο 
Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7466105, FAX 210-7755188) email: 
director_dpc@gdaee.mil.gr.  

 
8.2 Είδος Διαδικασίας  

          
  Η σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών θαλασσίων Μεταφο-

ρών 2ετούς διάρκειας, με δυνατότητα επέκτασης κατά 7 μήνες, θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 39 («Κλειστή Διαδικασία») του ν.3978/11. 

 
8.3 Αντικείμενο Σύμβασης  

   
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες θαλασσίων εγχώριων μεταφορών, 

όπως προσδιορίζονται στην σχετική ΠΕΔ και CPV (παρ. 1.2.2 του παρόντος) 
 

8.4 Διάρκεια Υπηρεσιών  
       

  8.4.1 Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών (ναύλωση 
πλοίου / εκτέλεση μεταφορικού έργου) ορίζεται σε  χρονοναύλωση 24 μήνες (2 
έτη). 

 
8.5 Δικαιώματα Προαίρεσης  

           
  8.5.1 Το ΓΕΣ έχει δικαίωμα αυξομείωσης της διάρκειας της 
σύμβασης (χρονοναύλωσης) κατά συνολικά 7 μήνες που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
30% επί της αρχικής σχεδιασθείσας διάρκειας των 24 μηνών και ο ΠΑΡΟΧΟΣ υ-
ποχρεούται να δεχθεί με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης. Διευκρινίζε-

mailto:director_dpc@gdaee.mil.gr
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ται, ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά και μόνο κατά την υπογραφή της κα-
τακυρωτικής απόφασης. 

 
 8.5.2 Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα συμπεριληφθεί υποχ-

ρεωτικά συγκεκριμένος πίνακας προγραμματισμού κινήσεων (ΠΠΚ), με δυνατότητα 
απόκλισης εκτέλεσης +/- είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, κατόπιν συνεργασίας 
των εμπλεκόμενων. 
 
 8.6 Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης   
    
   8.6.1 Η ανάθεση της σύμβασης,  θα πραγματοποιηθεί με κρι-
τήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 66, με τις επιφυλάξεις του άρθρου 68 (Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) του 
ν.3978/11. 
 

8.6.2 Αναλυτικός Τρόπος Αξιολόγησης / Βαθμολόγησης της 
Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγησης Στοιχείων Οικονομικής Προσφοράς, για την 
υποβοήθηση του έργου της αρμόδιας επιτροπής, περιλαμβάνεται στην Προσθήκη 
«ΙΙ» της σχετικής ΠΕΔ. 

       
8.7 Πηγή Χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός Σύμβασης 

                      
8.7.1 Ο προϋπολογισμός του υποπρογράμματος ανέρχεται 

συνολικά στο ποσό των 3.120.000 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαί-
ρεσης, των προβλεπόμενων κρατήσεων (παράγραφο υπ. αριθ. 12.8.1 του παρόν-
τος) και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
8.7.2 Η χρηματοδότηση του υποπρογράμματος θα γίνει από 

πιστώσεις του τριετούς κυλιόμενου προγράμματος πληρωμών και παραλαβών προ-
μηθειών Αμυντικού Υλικού (ΤΚΠΠΠΠΑΥ) στον ΕΦ 1.011.202.0000000 
(ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ) και ΑΛΕ 3130101002 (αγορές οπλικών συστημάτων 
από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού) για την αποπληρωμή υποχρεώσεων ναύλω-
σης. 

 
8.7.3 Στην περίπτωση που ο Τελικός Ανάδοχος υποβάλλει αί-

τηση προκαταβολής έως 30% επί του συνολικού τιμήματος, θα υπάρξει και ανάλογη 
αναπροσαρμογή των δόσεων του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής, κατόπιν δι-
απραγμάτευσης μεταξύ των δύο (2) μερών.   

 
8.8 Όροι ασφάλειας πληροφοριών 

 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των 

Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
(Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση 
και δεσμεύονται επί των καθοριζομένων στο άρθρο 35 του ν. 3978/11. Διευκρινίζεται 
ότι, σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων που τυχόν προκύψουν στην πο-
ρεία εκτέλεση της σύμβασης, τότε αυτοί δεσμεύονται με αντίστοιχη υπεύθυνη δήλω-
ση επί των όρων ασφαλείας που προβλέπεται από το άρθρο 23 του ν.3978/11. Προ 
της κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί κατά την κρίση της στους 
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προβλεπόμενους από το σχετικό άρθρο και τα λοιπά αναφερόμενα στο παρόν για 
την εξασφάλιση της κάλυψης των όρων περί διαβάθμισης ασφαλείας του προσωρι-
νού αναδόχου. 

 
8.9 Όροι ασφάλειας εφοδιασμού  

 
Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού εξειδικεύουν τα δια-

λαμβανόμενα των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 3978/11 και οι υποψήφιοι 
ΠΑΡΟΧΟΙ οφείλουν στην προσφορά τους να περιλάβουν (με αντίστοιχες Υπεύθυνες 
Δηλώσεις Αποδοχής και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα) για αξιολόγηση, τα ακόλουθα: 

 
 8.9.1 Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που παρέχει στην 

αναθέτουσα αρχή επαρκή απόδειξη ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην μεταφορά που συνδέονται με τη σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμπληρωματικής τεκμηρίωσης που 
παρέχεται από το ενδιαφερόμενο κράτος − μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη − μέλη. 
Η πιστοποίηση ή η τεκμηρίωση  να περιλαμβάνει ιδίως: 
 

8.9.1.1 Κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις 
αδειοδότησης και τους περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά των υπό προμήθεια 
υλικών και μέσων, καθώς και των απαρτίων και υποσυστημάτων αυτών, ιδίως εάν 
τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες. 

 
8.9.1.2 Αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών 

παρεμφερών υλικών και μέσων. 
 
 8.9.1.3 Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει με 

οποιονδήποτε τρόπο περιέλθει στην κατοχή του προσφέροντος από κρατικές αρχές 
και υπηρεσίες. 

 
  8.9.2 Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η 

οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του προσφέροντος θα 
του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις διευκρινιζόμενες στα έγγραφα της 
σύμβασης απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της 
οργάνωσης του εφοδιαστικού συστήματος του προσφέροντος, μπορεί να του ζητηθεί 
να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους και μεταφορείς από συμμαχικές χώρες και να 
αποφύγει υπεργολάβους από χώρες στις οποίες ισχύει ειδικό καθεστώς που 
επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού. 

 
   8.9.3 Τη δέσμευση, εκ μέρους του προσφέροντος, ότι θα 

εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της αναθέτουσας αρχής συνεπεία 
κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν και 
ιδίως εντός των επιβαλλόμενων από επιχειρησιακής άποψης χρόνων απόκρισης. 
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  8.9.4 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι η 
αναθέτουσα αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει 
στην οργάνωσή (παρεχόμενες υπηρεσίες / πλοίο) του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή 
στη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις 
του έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

 
8.10 Επανάληψη διαγωνισμού 

 
Επανάληψη διαγωνισμού δύναται να γίνει εφόσον: 

 
8.10.1 Δεν υπάρξει συμμετοχή. 

 
8.10.2 Απορριφθούν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων. 

 
   8.10.3 Δεν αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός. 
 
   8.10.4 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θέλει κριθεί αρμοδίως 
από τον Ε.Ο.Ε.  
 

8.11. Εξέλιξη της Διαδικασίας 
 

Εξέλιξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και επανάληψη δι-
αγωνισμού ή προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού για την συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο ν.3978/2011. 
 

ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής  
 
 Όπως γενικά αναφέρονται στον ΓΟ 9 και ειδικά προσδιορίζονται (προς 
διευκόλυνση του έργου της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού – 
ΕΔΔ και την τυποποίηση της διαδικασίας ελέγχου προς αποφυγή παρερμηνειών) 
επακριβώς, ως ακολούθως: 
 

9.1 Λόγω της φύσης της εταιρείας «Ναυτικής Εταιρείας (ΝΕ)» και 
σύμφωνα με το Ν.959/79, δικαιολογητικά νομιμοποίησης [παρ. 1.1.1 έως 1.1.4 του 
Γενικού Όρου (ΓΟ)-9] της Ναυτικής Εταιρείας (ΝΕ) αποτελούν τα ακόλουθα: 

 
9.1.1 Καταστατικό της εταιρείας στο οποίο φαίνονται τα στοιχε-

ία της εταιρείας που προβλέπονται από το (α) σχετικό, όπως, επωνυμία, έδρα, σκο-
πός και διάρκειας της εταιρείας, εταιρικό κεφάλαιο, κ.λπ. 

 
9.1.2 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή 

στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. 
 
9.1.3 Βεβαίωση εκπροσώπησης της εταιρείας από το 

Υ.Ν.Α.Ν.Π  (Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών - ΥΜΝΕ). 
 

9.1.4 Ανεξαρτήτως εάν από το καταστατικό της εταιρείας φαί-
νονται εμφανώς οι μέτοχοι της ΝΕ ή όχι, σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος συμμετέ-
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χων οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις ισ-
χύουσες προβλέψεις για τις ανώνυμες εταιρείες, ήτοι, δικαιολογητικά ονομαστικοπο-
ίησης που προβλέπονται στο ΠΔ 82/1996, με τις διακρίσεις του ν. 3310/2005. 

 
9.2 Οι Έλληνες πολίτες1 οφείλουν να υποβάλουν τα παρακάτω: 

 
9.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε άλ-

λου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώ-
ρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υ-
πάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 
από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 και συγκεκριμένα: 

                                                 
1
 1.2.3.1 Για όλα αναφερόμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 του 

ΓΟ-9, διευκρινίζεται ότι:  
(α) οι απαιτούμενες στο παρόν και κατά την κείμενη νομοθεσία υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβο-
υλο, στις περιπτώσεις ΑΕ και Ναυτικών Εταιρειών (ΝΕ) 
(β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς,  
(γ) ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και Ναυτικών Εταιρειών (ΝΕ), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδι-
καστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του 
Άρθρου 57 του Ν.3978/2011.   
1.2.3.2. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώ-
πησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκρι-
μένα:  
(α) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ) συμπεριλαμβανομένου και της Ναυτικής Εταιρείας (ΝΕ):  
(1) Ευκρινές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το 
αντίστοιχο ΦΕΚ.  
(2) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προ-
κύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νο-
μικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  
(β) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):  
(1) Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 
όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
(2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.  
(γ) Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :  
(1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω υποπαραγράφους 1.2.3.2 (α) ή 1.2.3.2(β) του ΓΟ-9 τα οποία προβλέπονται 
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσ-
ταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.  
(2) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικα-

θίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η έ-

νορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβο-

λαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την 

οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό 

νομιμοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων 
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9.2.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (L 351/1998). 

 
9.2.1.2 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

3 της πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της απόφασης – πλαίσιο 2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003). 

  
9.2.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων (C 316/1995). 

 
9.2.1.4 Τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδε-

όμενη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρ-
θρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική αυτουργί-
α, συνέργεια, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο. 

 
9.2.1.5 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 4 του Ν. 3191/2008 (Α΄ 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 

 
9.2.1.6 Δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφα-

ση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου 
εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελ-
ματική του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας 
σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάπο-
ιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφί-
ας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 
Διευκρίνιση: Αυτονόητα «λευκό» (ή με ένδειξη «ΜΗΔΕΝ») α-

πόσπασμα ποινικού μητρώου αποδεικνύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από το 
οποίο αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συγκεκριμένου υποψηφίου αμε-
τάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του σχετικού ν.3978/11 όπως αναφέρον-
ται αναλυτικά στην παρ. 1.2.1.1 του Γενικού Όρου 9. 

 
  9.2.2 Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις ότι ο υποψήφιος οικονομι-
κός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγ-
καστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσ-
ταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτω-
χευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Συγ-
κεκριμένα: 

 
9.2.2.1 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Περί Μη Κα-

τάθεσης Αίτησης Πτώχευσης από αρμόδιο κρατικό φορέα το οποίο να πιστο-
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ποιεί ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη σε κατάστα-
ση πτωχεύσεως ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από πα-
ρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του.  

 
9.2.2.2 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση από αρμόδιο 

κρατικό φορέα το οποίο να πιστοποιεί ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 

 
9.2.2.3 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Περί Μη Θέ-

σεως σε Καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης από αρμόδιο κρατικό φορέα το οποίο 
να πιστοποιεί ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δεν έχει καταθέσει αίτηση / εκδοθεί από-
φαση περί υπαγωγής σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό οποιαδήποτε ανά-
λογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 
9.2.2.4 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση από αρμόδιο 

κρατικό φορέα το οποίο να πιστοποιεί ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δεν τελεί υπό 
παύση δραστηριοτήτων ή σε κατάσταση λύσης και διορισμού εκκαθαριστών. 

 
9.2.2.5 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Περί Εκδόσε-

ως Απόφασης Αναγκαστικής Διαχείρισης από αρμόδιο κρατικό φορέα το οπο-
ίο να πιστοποιεί ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δεν έχει καταθέσει αίτηση / εκδοθεί α-
πόφαση ότι τελεί σε κατάσταση «αναγκαστικής διαχείρισης» ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασής του. 

 
9.2.2.6 Βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα 

το οποίο να πιστοποιεί ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δεν τελεί σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης. 

 
9.2.2.7 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Περί Κατάθε-

σης Αίτησης για Πτωχευτικό Συμβιβασμό από αρμόδιο κρατικό φορέα το οποίο 
να πιστοποιεί ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάσ-
τασής του 

 
9.3 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την η-

μέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό: 
 

9.3.1  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  - 

. / . 
 

14 

9.3.2 Δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών 
στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύ-
νων κατά της ασφάλειας του κράτους. 

 
9.3.3 Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

προμήθεια των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Ν.3978/2011 
ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 
9.3.4 Ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρ-

μογή των διατάξεων των Άρθρων 8  (Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που ε-
φαρμόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων), 9 (Κανόνες διαφάνειας και κατα-
πολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς), 10(Ρήτρα 
ακεραιότητας), 11 (Έλεγχος και επιθεώρηση των οικονομικών φορέων),12 (Μεταβο-
λές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονομικού φορέα) και 13 
(Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου) του ν.3978/2011 στις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. 

 
9.4 Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο δια-

γωνισμό με εκπρόσωπό τους, όπως παράγραφο υπ. αριθ. 1α(3) «Βεβαίωση εκ-
προσώπησης της εταιρείας από το ΥΕΝ (ΥΜΝΕ)». 

 
9.5 Στην παρούσα χρονική περίοδο επειδή δεν υφίσταται σε ισχύ το 

«Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα» (ΕΜΕΑΤ) και συνεπώς η κάλυψη 
της απαίτησης παρ. 1.2.1.3 του ΓΟ-9 θα καλυφθεί με την προσκόμιση εκ μέρους της 
συμμετέχουσας εταιρείας ένορκης βεβαίωσης κατά τα προβλεπόμενα στην συγ-
κεκριμένη παράγραφο. Στην οποία να δηλώνεται / φαίνεται ότι η συμμετέχουσα εται-
ρεία πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα 57 - 62 του ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγρα-
φής στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα» και συγκεκριμένα ότι, «Η 
εταιρεία …… (όνομα) δύναται να παράσχει υπηρεσίες μεταφοράς και αυτόνο-
μης φόρτωσης / εκφόρτωσης στρατιωτικού εξοπλισμού, «επικίνδυνων υλι-
κών» και λοιπών υλικών και μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας για τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο». 

 
 9.6 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ε-
νημερότητας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) εκ του οποίου θα διαφαίνεται 
ότι η συμμετέχουσα εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές δια-
τάξεις του ελληνικού δικαίου και δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές. 
 
 9.7 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής (Αποδεικτικό Ενημερότη-
τας για Χρέη προς το Δημόσιο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - 
ΑΑΔΕ) εκ του οποίου θα διαφαίνεται ότι η συμμετέχουσα εταιρεία ότι έχει εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την πληρωμή των φόρων, ήτοι, βεβαίωση ότι 
η συγκεκριμένη εταιρεία είναι «ενήμερη» για τα χρέη της στη φορολογική διοίκηση. 
 
9.8 Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επάρκεια Υποψηφίου. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

1. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια του οικονομι-
κού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με Υπεύ-
θυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργα-
σιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμε-
νο της σύμβασης2, για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα 
οικονομικά  έτη [για τις τρεις (3) τελευταίες (ολοκληρωμένες) 
οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο], ανάλογα με την η-
μερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οι-
κονομικού φορέα, στο μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά με 
τους εν λόγω κύκλους εργασιών είναι διαθέσιμες.  
Βαθμολόγηση με βάση το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (τε-
λευταίας τριετίας), όπως παρακάτω: 

 Ίσος ή μεγαλύτερος της συνολικής συμβατικής αξίας 

 Ίσος ή μεγαλύτερος του ½ της συνολικής συμβατικής 
αξίας 

 Ίσος ή μεγαλύτερος του ⅓ της συνολικής συμβατικής 
αξίας 

 Μικρότερος του ⅓ της συνολικής συμβατικής αξίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
9 
 

8 
 

7 

2 Ένας οικονομικός φορέας ή κοινοπραξία μπορεί, ενδεχομέ-
νως και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις δυνα-
τότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 
υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού/ής και των εν λόγω φο-
ρέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή  ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία 
μέσα, προσκομίζοντας για παράδειγμα τη σχετική δέσμευση 
(συμφωνητικό συνεργασίας) των εν λόγω φορέων. 
 
Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης άλλων φορέων. 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 

10 

3 Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση 
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα 
αρχή, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοπι-
στωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το 
οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 

Βαθμολό-
γιση 

σύμφωνα 
με τα κρι-
τήρια με 
α/α 1 & 2 

 
 
 
9.9 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα Υποψηφίου 
 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

1 Υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν, (με το συγκεκριμένο προσφερόμενο προς 

 
 

                                                 
2
 «Αντικείμενο σύμβασης», σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 56 

(ν.3978/11) θεωρείται το «φυσικό αντικείμενο» και το «οικονομικό μέγεθος» της υπό ανάθεση 
σύμβασης και να είναι ανάλογα προς αυτό», ήτοι, ναύλωση πλοίου και θαλάσσια μεταφορά όπως 
προσδιορίζεται στην ομότιτλη παράγραφο 8.3 του παρόντος. 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

ναύλωση πλοίο) κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία 
έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις ημερομηνίες και 
στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή ιδιώ-
τες. 
Οι παρασχεθείσες υπηρεσίες  αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκ-
της είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκ-
δοθεί 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. 
 
Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων για χρονικό διάστημα μικ-
ρότερο των 5 ετών. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

2 Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία να αναφέρεται 
το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υ-
πηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της 
επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 
Βαθμολόγηση με βάση το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυ-
ναμικό και αριθμό στελεχών της επιχείρησης, όπως παρακά-
τω: 

 Ίσο ή μεγαλύτερο από 20 άτομα 

 Ίσο ή μεγαλύτερο από 15 άτομα 

 Ίσο ή μεγαλύτερο από 10 άτομα 

 Μικρότερο από 10 άτομα 

 
 
 
 
 
 
 

10 
9 
8 
7 

3 Ένας οικονομικός φορέας ή κοινοπραξία μπορεί, ενδεχομέ-
νως και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανό-
τητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 
υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέ-
ων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην ανα-
θέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη 
διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, παραδείγματος χάρη με την 
προσκόμιση της δέσμευσης (συμφωνητικό συνεργασίας) 
των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού 
φορέα τα αναγκαία μέσα. 
 
Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης άλλων φορέων 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

10 

4 Αν ο οικονομικός φορέας, για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει την τεχνική ή χρημα-
τοπιστωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το 
οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  

Βαθμολό-
γιση 

σύμφωνα 
με τα κρι-
τήρια με 
α/α 1,  2 

& 3 

 
 9.10 Η ΕΔΔ της αναθέτουσας αρχής αξιολογεί τις υποψηφιότητες βά-
σει των προσόντων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (όπως προσδι-
ορίζονται στην παρ. 9.8 του παρόντος), τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (ό-
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πως προσδιορίζονται στην παρ. 9.9 του παρόντος)  και συντάσσει κατάλογο προε-
πιλογής, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της 
βαθμολογίας που έλαβαν. Για να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα αξιολόγηση / 
βαθμολόγηση, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Δικα-
ιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται στο ΕΟ-
9, όπως αντίστοιχα προσδιορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους. Με παρούσα 
προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός πέντε (05) των υπο-
ψηφίων που θα προεπιλεγεί και θα προσκληθεί να υποβάλει προσφορά στο δεύτερο 
στάδιο (της «κλειστής διαδικασίας»3) , σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.3978/11 και 
τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Μικρότερος αριθμός υποψηφίων 
δεν κωλύει την συνέχιση της διαδικασίας, λόγω του ιδιαίτερα περιορισμένου αριθμού 
οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται την παρούσα χρονική περίοδο στην 
εν λόγω δραστηριότητα. 

 
9.11 Όροι Διαχείρισης Ποιότητας και δικαιολογητικά σχετικά με 

την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 61 του ν.3978/2011 και όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην παρ. 1.2.1 του 
παρόντος. 

 
9.12 Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Λοιπές Απαιτήσεις  

 
9.12.1 Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου (απαιτήσεις για την 

περιβαλλοντική διαχείριση) – η παρούσα σύμβαση δεν εμπίπτει στο Άρθρο 62 και 
την περίπτωση στ. της §2 Άρθρου 60 και του Ν 3978/11.  

 
9.12.2 Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι οικονο-

μικοί φορείς υποχρεούνται να λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους 
τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και 
τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας 
που ισχύουν στην Ελλάδα, στον τόπο ή σε τρίτη χώρα, όπου πρόκειται να εκτελεσ-
τούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της 
υπό ανάθεση σύμβασης και οι οποίες εφαρμόζονται στις επιτόπου εκτελούμενες ερ-
γασίες ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική 
πληροφόρηση των οικονομικών φορέων θα παρέχεται από  τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των Υπουργείων Οικονομικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας και Εργασίας αντίστοιχα. 

 
9.12.3 Να συμπεριλάβουν στο φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτι-

κής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία δηλώνουν 
ρητά τα ανωτέρω. 

 
 

ΕΟ-10  Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
 

Η υποβολή των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής υποβάλλονται για α-
ξιολόγηση κατά το 1ο Στάδιο της διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι – συμμετέχοντες 

                                                 
3
 Ν.3978/11, Άρθρο 39 
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στη διαδικασία υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αρχική επιλο-
γή τους, σύμφωνα με τον ΕΟ-9 κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 και 60 του ν. 
3978/11. 
  

ΕΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιο-
τικής Επιλογής   
  
 11.1 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και η επιλο-
γή των κατάλληλων υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδι-
κασίας θα γίνει όπως παρακάτω: 
 
 11.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφρά-
γισης των φάκελων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, την ημερoμηvία και ώρα 
που καθορίζεται στη διακήρυξη. Φάκελος που υποβάλλεται μετά την έναρξη της δια-
δικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμος. 
 
 11.3 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

 
 11.3.1  Αποσφραγίζονται φάκελοι των Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής, μovoγράφovται και σφραγίζovται από την ΕΔΔ όλα τα δικαιολογητικά κατά 
φύλλο. 

 
  11.3.2 Η αποσφράγιση των φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής 

Επιλογής γίνεται δημόσια, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς.  

 
  11.3.3 Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Ποιοτι-

κής Επιλογής, ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και πραγματοποιείται 
η επιλογή των υποψηφίων για το επόμενο 2ο στάδιο. Τίθεται  βαθμολόγηση των 
υποψηφίων και κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά. Με την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας, η ΕΔΔ υποβάλλει πρακτικό με εισήγηση  προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
11.4 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η ΕΔΔ προβαίνει στην κα-

ταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό με σχετική εισήγηση, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία εκδίδει απόφαση για την προεπιλογή των Υποψηφίων που καλύπτουν τις αι-
τηθείσες απαιτήσεις και θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά (2ο Στάδιο) σύμ-
φωνα με το άρθρο 52 του ν. 3978/11. 
   

 
 
ΕΟ-12 Σύνταξη Προσφορών 
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 12.1 Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί πο-
ινή απορρίψεως σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεωτικά τα ακόλουθα:  

 
 12.1.1  Δήλωση του συμμετέχοντος στη διαδικασία  για το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στις 180 ημέ-
ρες από την επομένη της κατάθεσης της προσφοράς. 
 
 12.1.2  Δήλωση ότι η προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι σύμφω-
νη με τις απαιτήσεις του αγοραστή. 
 
 12.1.3 Αναλυτικό πίνακα (φύλλο) συμμόρφωσης για κάθε μία 
από τις απαιτήσεις του αγοραστή όπως αυτές αναλύονται, με υποχρεωτικές παραμ-
πομπές για την πιστοποίηση των αναφερομένων. 
 
   12.1.4 Υπεύθυνη δήλωση της §4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: 
 

 12.1.4.1 Αν ο οικονομικός φορέας παρέχει ο ίδιος τις 
υπηρεσίες, θα αναφέρεται το πλοίο με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και έτος 
κατασκευής αυτού.  

 
    12.1.4.2 Αν ο οικονομικός φορέας δεν παρέχει ο ίδι-
ος τις Υπηρεσίες, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του ΠΑΡΟΧΟΥ, η επιχείρηση 
που θα αναλάβει τη ναύλωση / παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς και ο τό-
πος εγκατάστασής της επιχείρησης αυτής. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυ-
νη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχεί-
ρησης, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. 
 
Επισήμανση: Όπου στο παρόν αναφέρονται υπεύθυνες δηλώσεις με θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής, τότε η εν λόγω θεώρηση θα πρέπει να είναι εντός 30 ημε-
ρών από την ημερομηνία κατάθεσης. 
 

 12.1.5 Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονο-
μικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργο-
λαβίας. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη σύμβα-
ση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να απο-
δεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο 
μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν 
στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία. 

 
  12.1.6 Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας (ή εταιρειών σε πε-

ρίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβλέ-
πεται να εργαστεί για την υλοποίηση – υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών. Επιση-
μαίνεται η υποχρεωτική υποβολή στοιχείων δραστηριότητας της εταιρείας σχετικά με 
το αντικείμενο της σύμβασης. 

 
  12.1.7 Δήλωση δυνατότητας υλοποίησης του επιθυμητού χρο-

νοδιαγράμματος παροχής υπηρεσιών. 
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  12.1.8 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής - ΠΕΔ. 
 
 12.2 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 

 
 12.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, 
επισημαίνεται, ότι τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε 
μέλος της. Η κοινοπραξία ή η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η 
ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο 
κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων. Με την υποβολή της 
προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 12.4 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων 
δικαιολογητικών τεχνικής  προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 12.5 Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι 
σύμφωνη με τους γενικούς και ειδικούς όρους των εγγράφων της σύμβασης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
12.6 Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον 

όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται 
δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της 
συμφωνίας - σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπά-
νω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
 12.7 Ως νόμισμα της οικονομικής προσφοράς ορίζεται το ευρώ. 
Όλα τα οικονομικά στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δίνονται στο 
ίδιο νόμισμα με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που δεν δίνουν τις 
τιμές στο νόμισμα που ζητείται ή που καθορίζουν συγκεκριμένη συναλλαγματική ισο-
τιμία ή όρια συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος προσφοράς και άλ-
λων νομισμάτων θα απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  
 
   Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα πρέπει να συμπληρωθεί 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην σχετική ΠΕΔ και να περιλαμβάνει, επί ποινή 
απορρίψεως σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεωτικά τον ακόλουθο Πίνακα: 
 

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(€) 

1 Προσφερόμενη Τιμή Μηνιαίας 
Ναύλωσης 

ΜΝ  
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2 Ωριαία Κατανάλωση Καυσίμων 
(Εν πλω) σε ταχύτητα 8 κόμβων 

ΚΑΤΕΠ = «Κ1»  

3 Ωριαία Κατανάλωση Καυσίμων 
(Εν όρμω) 

ΚΑΤΕΟ = «Κ2»  

4 Τιμή λίτρου καυσίμου την προη-
γούμενη ημέρα υποβολής της 
οικονομικής προσφοράς 

ΤΛΚ  

5 Τέλη ελλιμενισμού. (Αναγράφε-
ται το συνολικό κόστος εξόδων 
ελλιμενισμού του προσφερόμε-
νου προς ναύλωση πλοίου, για 
την παραμονή διάρκειας 2 ημε-
ρών στους λιμένες Πειραιώς, 
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Βόλο-
υ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω, 
Ρόδου, Ηρακλείου και Χανίων) 

ΤΕΛ  

6 Κόστος φορτοεκφόρτωσης για 
2.500 τόνους σε περίπτωση 
που θα χρησιμοποιηθεί το προ-
σωπικό και τα μέσα του πλοίου 

ΚΦ/Ε  

 
 12.8 Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώ-

πων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν κατά την φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων και 
σήμερα έχουν ως ακολούθως:  

 
   12.8.1 Ο ΠΑΡΟΧΟΣ βαρύνεται για την υπογραφή δημόσιας 

σύμβασης από το εσωτερικό με κρατήσεις συνολικού ποσοστού 4,096%, που ανα-
λύονται: 

 
    12.8.1.1 Υπέρ ΜΤΣ   4,00 % 
    12.8.1.2 Υπέρ Χαρτοσήμου  0,08 % 
    12.8.1.3 Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,016 % 
    12.8.1.4 ΣΥΝΟΛΟ   4,096 % 

 
   12.8.2 Η πληρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται 

από τον φορέα οικονομικής μέριμνας, όπως θα ορισθεί στην κατακύρωση. 
 

 12.9 Υπέρ Φόρου Εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύο-
υν κατά την φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων και σήμερα έχει ποσοστό 
8% για παροχή υπηρεσιών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων και σύμφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμ-
βατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, ενώ οι 
ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσ-
ταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των 
διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της 
χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους. 
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12.10 Όλα τα έξοδα παροχής υπηρεσιών βαρύνουν τον Πάροχο. Η 
Υπηρεσία επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα φορτοεκφόρτωσης με την συμμετοχή / 
ανάθεση σε λιμενεργάτες. 

 
 12.11 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητι-
κών οικονομικής  προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΕΟ-15 Υποβολή Προσφορών 
 
 15.1 Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο, στα ελληνικά, στα οποία θα αναγράφονται ευκρινώς:  

 
  15.1.1 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 
 

   15.1.2 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγω-
νισμό. 

 
   15.1.3 Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 
   15.1.4 Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας. 
 
   15.1.5 Τα στοιχεία του απoστoλέα. 

 
 15.2 Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένο-
υς υποφακέλους ως κάτωθι: 
 

  15.2.1 Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τα δικαιολογητι-
κά/απαιτούμενα στοιχεία από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Σύμβασης  

 
  15.2.2 Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγύηση συμμετο-
χής. 
 
 15.3 Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα 
της Υπηρεσίας (ήτοι, την ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
 15.4 Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρό-
πο στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκ-
πρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 
 
 15.5 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι 
δυvατόv, λόγω του μεγάλου όγκου, vα τoπoθετηθoύv στov υποφάκελο τεχνικής 
προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov υποφάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
υποφακέλου. 
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 15.6 Τα τεχνικά εγχειρίδια (οδηγίες χρήσης και συντήρησης / επισκε-
υών)  και φυλλάδια μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 
 
 15.7 Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσμα-
τα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθή-
κη. Τα στοιχεία των φακέλων απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι 
οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
 15.8 Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται ιδιοχείρως από εκπρό-
σωπο της εταιρείας ή με συστημένη επιστολή.  Παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, στην αναθέ-
τουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται 
στους όρους της διακήρυξης. 
 
 15.9 Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να αποσφραγισ-
τούν μαζί με τους άλλους που θα κατατεθούν. 
 
 15.10 Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της 
επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 15.11 Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, στοιχε-
ίων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει 
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε  
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοι-
ποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έ-
χουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτι-
κές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 
εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων προσφορών. 
 
 15.12 Απορρίπτονται φάκελοι προσφορών επιχειρήσεων που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν 
ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 
 15.13 Η κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό 
φάκελο προσφορών, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικο-
νομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων 
είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο 
φάκελο προσφορών, αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 
 
 15.14 Με την υποβολή του φάκελου προσφορών κάθε μέλος της κοι-
νοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακο-
λουθεί μέχρι την πλήρη  εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 15.15 Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή της ένωσης οικονομικών φορέων κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπρα-
ξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδι-
ους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφα-
ση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 15.16 Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου προσφορών, δί-
νονται μόνον όταν ζητούνται από  το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό τον όρο 
ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις 
που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των στοιχείων του φά-
κελου προσφορών ή το αντικείμενο της σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνον-
ται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
 15.17 Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν 
είναι σύμφωνος με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτεται 
ως απαράδεκτος. 
 
ΕΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών     
 
 Για το χρόνο ισχύος των προσφορών ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
 Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, η οποία 
ισχύει μέχρι τη λήψη της απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης και κατ’ ελά-
χιστο για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την 
επόμενη της υποβολής των προσφορών. 
            
ΕΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 
  

17.1 Η  ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση των φάκελων «τεχνικής 
προσφοράς», την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη παρουσία 
των υποψηφίων που προσκλήθηκαν ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους 
και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στοιχεία των τεχνικών 
προσφορών επιτρέπεται να περιέρχονται σε γνώση των διαγωνιζομένων στο παρόν 
στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου. Τεχνική προσφορά που στο σύνολο της, κατά 
ρητή δήλωση του προσφέροντας, διέπεται από ρήτρα σχετική με την προστασία του 
βιομηχανικού απορρήτου ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν επιτρέπουν την 
αναλυτική, πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προσφοράς αυτής σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της προκήρυξης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται. Εν συνεχεία 
η ΕΔΔ παραδίδει τις τεχνικές προσφορές μετά την αποσφράγιση στην επιτροπή 
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εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση και υποβολή σχετικής έκθεσης. 
 

17.2 Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκλη-
ση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διενέργειας δια-
γωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει τις τιμές των προσφορών. Μετά την 
αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των προσφο-
ρών, και συντάσσεται το πρακτικό αποσφράγισης. 
 

 17.3 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 

 17.3.1 Ελέγχεται η εγγύηση συμμετοχής. 
 
 17.3.2 Αποσφραγίζονται οι φάκελοι «Τεχνικής Προσφοράς», 

μovoγράφovται και σφραγίζovται από την ΕΔΔ όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. 
 
  17.3.3 Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους, ενώ σε 

περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με τους όρους της διακήρυξης, η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό του προσφέροντα από τη 
συνέχεια της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές. 
 

 17.4 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η ΕΔΔ προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό με σχετική εισήγηση το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία εκδίδει απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων για τους οποίους θα 
ακολουθήσει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.  

 
 17.5 Η Αναθέτουσα Αρχή, πριν την έκδοση απόφασης, μπορεί να 

καλεί τους οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
υπέβαλαν, αναφορικά με την προσφορά τους, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινήσεις που παρέχονται δεν 
μεταβάλλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της 
σύμβασης. 
 

 17.6 Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, o οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 
από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
 

 17.7 Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για την αποσφράγιση και 
τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών. 

 
ΕΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών 
 
 Για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
 18.1 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
θελάσσιας εγχώριας μεταφοράς, είναι αποκλειστικά η «πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά». Για την αξιολόγηση της προσφοράς με σκοπό 
την σύναψη της σύμβασης θα εφαρμοσθεί ο τύπος4 ανάδειξης της συμφερότερης 
προσφοράς: 
 

ΣΒΠ = C1*ΑΤ  
 

   Όπου, 
 
 ΣΒΠ: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς 
 
 Συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά που συγκεντρώνει την μεγα-
λύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ). Προσφορές που συγκεντρώνουν την ίδια 
σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ) καλούνται «ισοδύναμες». 
 
 Σε περίπτωση που «ισοδύναμες»5 προσφορές είναι οι συμφερότερες, τό-
τε «μειοδότης» / ανάδοχος ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει 
την χαμηλότερη τιμή μηνιαίου ναύλου. Η τιμή αυτή θα προκύψει κατόπιν διαπραγμα-
τεύσεων στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν οι εν λόγω οικονομικοί φορείς, 
μέσα σε χρόνο ο οποίος θα καθοριστεί με νεώτερο έγγραφο της Αναθέτουσας Αρ-
χής. 
 
 C1 = 1  
 
 ΑΤ:  Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής προσφοράς προς 
την συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. Η προσφορά με το μικρότερο 
λόγο βαθμολογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται αναλογικά. 
 
 Υπολογισμός «Αναλογικής Βαθμολογίας» των Ανηγμένων τιμών (ΑΤ) 
 
 Με τον όρο «αναλογική βαθμολογία» νοείται η βαθμολόγηση των 
προσφερόμενων τιμών σε μια κλίμακα έως 100. Η καλύτερη βαθμολογία (max) εί-
ναι το 100. 
  

Χ΄= 100* (Χmin / Χ) 
 
 με προσέγγιση 3 δεκαδικών ψηφίων τουλάχιστον. 
 
 Συγκεκριμένα: 
  
 Χ΄    :  Αναλογική βαθμολόγηση 
 
 Χmin: Ελάχιστη (καλύτερη) προσφερόμενη τιμή 
 
 Χ: Συγκεκριμένη προσφερόμενη τιμή 
 
 Διευκρινίζονται τα εξής: 
 

                                                 
4
 ΥΑ υπ. αριθ. 246883, ΦΕΚ Β΄482/18 Μαρ 2008, Άρθρο 1, παρ. 2 και παρ. 3. 

5
 Ν.3648/08, Άρθρο 37, παρ. 16, σελ. 542. 
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 «Τιμή προσφοράς» θεωρείται η τιμή που αντιστοιχεί στον μαθηματικό 
τύπο της παραγράφου 4.β. του Παραρτήματος «ΙΙ» της ΠΕΔ. 
 
 Η «συνολική βαθμολογία» της τεχνικής αξιολόγησης αφορά αποκλειστι-
κά και μόνο την βαθμολογία που λαμβάνεται κατά την αξιολόγηση σύμφωνα με τα 
κριτήρια του Παραρτήματος «Ι» της ΠΕΔ. 
 
 Η βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου / βαθμολογούμενου όρου της 
ΠΕΔ, σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική προσφορά, είναι 75 βαθμοί για τις πε-
ριπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του όρου της ΠΕΔ. Η βαθμολογία 
αυτή αυξάνεται έως 100 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τα κριτήρια αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΦΕΚ Β΄ 482/2008. 
 
 Τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια βαθμολογούνται αναλογικά με τη συγ-
κριτική μέθοδο, που σημαίνει ότι βαθμολογείται με τον μέγιστο βαθμό η ευνοϊκότερη 
για τις Ένοπλες Δυνάμεις τεχνική προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες προσφορές βαθμο-
λογούνται συγκριτικά με αυτήν και αναλογικά με μικρότερη βαθμολογία, όπως ανα-
λυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα «ΙΙ» της ΠΕΔ. 

 
 18.2 Οι Επιτροπές που θα συγκροτηθούν για την αξιολόγηση των 
προσφορών είναι οι ακόλουθες: 
 

  18.2.1 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) 
 
 18.2.2 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

 
 18.3 Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΕ): 
 

18.3.1 Αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές βάσει των απαιτήσεων 
της Τεχνικής Προδιαγραφής (Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων – ΠΕΔ). Προσφο-
ρές που δεν καλύπτουν τους Απαράβατους Όρους της ΠΕΔ απορρίπτονται, ενώ οι 
λοιπές βαθμολογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού Παραρτήματος της 
ΠΕΔ. Σε κάθε περίπτωση ένας όρος / κριτήριο είναι, είτε απαράβατος όρος (ΑΟ) ή 
μη κάλυψη του οποίου σημαίνει απόρριχη της προσφοράς, είτε βαθμολογούμενος με 
αναλογική βαθμολογία ή ΝΑΙ / ΟΧΙ. 

 
18.3.2 Αναλυτικός τρόπος τεχνικής αξιολόγησης και βαθμολό-

γησης των κριτηριων του Παραρτήματος «Ι» της ΠΕΔ, όπως στο Παράρτημα «ΙΙ» 
αυτής.  

 
18.3.3 Ακολουθεί η σύνταξη Πρακτικού που περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και υποβάλλεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγω-
νισμού για λήψη απόφασης.  

 
18.4 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ): 

 
18.4.1 Συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτο-
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υσα Αρχή για τον αποκλεισμό των υποψηφίων  που δεν πληρούν τους όρους του 
Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. 

 
 18.4.2 Αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων 
των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν κριθεί ως «τεχνικά αποδεκτές».  
 
   18.4.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών συντάσσει πρακ-
τικό και βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: 

 
18.4.3.1 Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγρά-

φων συμμετοχής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή. 
 

18.4.3.2 Την απόφασή της για τις ενστάσεις που 
υποβλήθηκαν από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια 
αυτού, καθώς και την απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρη-
τής απόφασης της επιτροπής. 

 
18.4.3.3 Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ε-

λέγχθηκαν από αυτή. 
 

18.4.3.4 Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές 
που επιτεύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του υλι-
κού ή της εργασίας ή της εργολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους δια-
γωνιζόμενους σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες. 

 
18.4.3.5 Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι 

της παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα μπορεί να προτείνει: 
 
   18.4.3.5.1 Κατακύρωση της παροχής 

υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 2 ετών, ή / και την ενεργοποίηση του δικαιώματος 
προαίρεσης (επιπλέον 7 μήνες) με την σύμφωνη γνώμη του ΓΕΣ/ΔΥΔΜ. 

 
   18.4.3.5.2 Ματαίωση των αποτελεσμά-

των του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 
   18.4.3.5.3 Ματαίωση των αποτελεσμά-

των του διαγωνισμού και συνέχιση με προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτε-
υσης. 

 
   18.4.3.5.4 Ακύρωση της διαδικασίας σύ-

ναψης σύμβασης (παροχής υπηρεσιών). 
 

18.4.3.6 Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δι-
αγωνισμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων με-
λών της. 
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ΕΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου. 
 
 Όπως προβλέπεται στο ΓΟ-19 και ΓΟ-49  
 
ΕΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
            
 32.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν 
Φ.Π.Α., ή επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συν Φ.Π.Α. 

 
 32.2 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια / παροχή υπηρεσιών, επιστρέ-
φεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. 
 
 32.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά στους λοιπούς 
συμμετέχοντες πέραν του αναδόχου, επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΓΟ-38.1 εδάφιο β΄, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 105 παρ. 3 του ν.3978/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 137) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 7β εδάφιο β΄του ν.3433/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 20).  
 
 32.4 Η εγγύηση συμμετοχής προσκομίζεται από όλες τις κατηγορίες 
οικονομικών φορέων (Έλληνες / Αλλοδαποί Πολίτες, Νομικά Ημεδαπά / Αλλοδαπά 
Πρόσωπα, Ένωση / Κοινοπραξία). 
 
 32.5 Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
 32.6 Σε περίπτωση μη υποβολής εγγύησης συμμετοχής, η προσφο-
ρά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΕΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 
 
 33.1 Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο.33 του ν. 3433/2006. Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο οικονομι-
κός φορέας (ανάδοχος) υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης αυτής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας της σύμβασης 
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
 
 33.2 Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται 
στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συγκεκριμέ-
νων συμβατικών υλικών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, ενώ καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
ΕΟ-36 Εγγύηση Προκαταβολής 
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 36.1 Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά τα προβλεπόμενα 
στον ΓΟ-58 και σε περίπτωση χορήγησης απαιτείται να περιληφθεί σχετικός όρος 
στη Σύμβαση που θα καταρτιστεί περί χορήγησης στον οικονομικό φορέα προκατα-
βολής. 
 
 36.2 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υποβάλλει αίτηση προκατα-
βολής έως 30% επί του συνολικού τιμήματος και εγκριθεί αρμοδίως, μετά από από-
φαση εκείνου που έχει δικαίωμα έγκρισης της δαπάνης έντοκη προκαταβολή, τότε 
υποχρεούται να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, ως ΓΟ-34. 
  
ΕΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων 
 

37.1 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει επί δύο (2) τουλάχιστον 
μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το 
αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με 
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης. 

 
37.2 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από την όποια διάρκεια αυτής, με αφετηρία 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 
ΕΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων 

          
 Η αποδέσμευση των λοιπών  πρόσθετων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων 
θα γίνεται ως προβλέπεται στον ΓΟ-38. 
 

                           Εκτέλεση Σύμβασης 
 

ΕΟ-50 Φόρτωση – Μεταφορά – Εκφόρτωση Ειδών 
 
50.1 Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην ΠΕΔ. 
 

 50.2 Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, η παράδοση από την Υπηρεσία 
(πρόσδεση στο ανυψωτικό μηχάνημα) των φορτίων στην ξηρά (από το μέσο της 
Υπηρεσίας / λιμένα) / παραλαβή από το πλήρωμα (αποδέσμευση από το ανυψωτικό 
μηχάνημα) επί του πλοίου (ναυλωμένο μέσο), θα γίνεται με την εποπτεία / 
συμμετοχή του προσωπικού της Υπηρεσίας σε συνεργασία με το αρμόδιο 
προσωπικό φόρτωσης κατά περίπτωση.   

 
ΕΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 
 

Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην ΠΕΔ. 
 
ΕΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 
 

Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην ΠΕΔ. 
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ΕΟ-58 Πληρωμές  
 
 58.1 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότη-
σης, όσον αφορά στην πηγή των πιστώσεων. Το υποπρόγραμμα χρηματοδοτείται 
από τον ΕΦ 1.011.202.0000000 (ΥΠΕΘΑ / ΓΕΣ) και ΑΛΕ 3130101002, με συνολικό 
ύψος 3.120.000 €, πλην όμως ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλλει αίτηση προκατα-
βολής έως 30% επί του συνολικού τιμήματος με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα αναλυτικά στον ΓΟ-58. 
 

58.2 Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονο-
διάγραμμα πληρωμών (κατά περίπτωση) έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (+30%) 

1ο  1.200.000 €       
(διάρκεια 12 μήνες) 

1.200.000 €               
(διάρκεια 12 μήνες) 

2ο  1.200.000 €       
(διάρκεια 12 μήνες) 

1.200.000 €                
(διάρκεια 12 μήνες) 

3ο   720.000 €                  
(διάρκεια 7 μήνες) 

4ο    

ΣΥΝ 2.400.000 €       
(διάρκεια 24 μήνες) 

3.120.000 €               
(διάρκεια 31 μήνες) 

 
 58.3 Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου και οι σχετικές λεπτομέρειες 
προσδιορίζονται αναλυτικά στην σχετική ΠΕΔ και επιγραμματικά έχουν ως ακολού-
θως:   
  58.3.1 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική ποιο-
τική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης των υλικών, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική 
απόφαση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σχετική σύμβαση με έκδοση χρημα-
τικού εντάλματος πληρωμής (ΤΧΕ) στο όνομα του  αναδόχου, βάσει των δικαιολογη-
τικών που ορίζονται στους ΓΟ της παρούσης.  
 
 Επισημαίνεται ότι, από το αναλογούν μηνιαίο μίσθωμα θα παρακρατείται 
το ποσοστό της προκαταβολής που αναλογεί (μηνιαία).  

 
Παράδειγμα: Σε περίπτωση που ο ανάδοχος λάβει προκαταβολή ύψους 

Α€ που αντιστοιχεί έως το ποσοστό του 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος 
(άνευ ΦΠΑ) και σε διάρκεια σύμβασης έστω 31 μηνών, τότε από το αναλογούν μη-
νιαίο μίσθωμα που θα λάβει θα είναι μειωμένο κατά Α€/31μήνες (συνυπολογιζομέ-
νου του σχετικού επιτοκίου).    

 
 58.3.2 Διαδικασία Πληρωμής Ναύλου / Δικαιολογητικά  
 

   Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην ΠΕΔ. 
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 58.3.3 Αναλυτικός υπολογισμός ναύλου 
 

   Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην ΠΕΔ. 
 

58.3.4 Ο προσδιορισμός της ποσότητας χορήγησης 
καυσίμων από το ΓΕΣ στον πλοιοκτήτη, θα γίνεται με υπολογισμό της κατανάλωσης 
που δηλώθηκε στην τεχνική / οικονομική προσφορά (με ταχύτητα 8 κόμβους «εν 
πλω» και ωριαία «εν όρμω») και τα στοιχεία του ημερολογίου του πλοίου (μίλια 
διαδτομής, ώρες παραμονής στους λιμένες). 

 
58.4 Επιπρόσθετα, η πληρωμή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται 

εντός εξήντα (60) ημερών μετά τη σύνταξη του / των πρωτοκόλλου / -ων οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του / των φορτίου /-ων, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις : 

 
 58.4.1 Στο/στα πρωτόκολλο/-α δεν θα αναγράφονται 

παρατηρήσεις ή  δεν θα υπάρχει αδικαιολόγητη (μη αποδεκτή από την Υπηρεσία / 
μη οφειλόμενη σε λόγους «ανωτέρας βίας») εκπρόθεσμη παράδοση του υλικού.  

 
 58.4.2 Ο ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
 
  58.4.3 Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και 

εκδίδονται σε αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που 
καθορίζεται με τη σύμβαση. 

 
ΕΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο -  Κρατήσεις και Εισφορές – 
Φόροι και Δασμοί.  
   

60.1 Όλα τα έξοδα παροχής υπηρεσιών βαρύνουν τον Πάροχο. 
            

 60.2 Κρατήσεις−Εισφορές (Ειδικοί Όροι).       
                 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις που ισχύουν κατά την φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων.  Από τις 
κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογίζονται µόνο επί της αξίας των εργασιών, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ βαρύνεται με τις κρατήσεις που προβ-
λέπεται στον ΕΟ-12. 
 
ΕΟ-74 Καταγγελία – Λύση Σύμβασης  
 
 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του ν.3978/2011 
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ΕΟ-75  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν.3978/11. 
 

                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                            α. 

                                                                                

                                                                            β. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι Πίνακας  Προδιαγραφών  Επιδόσεων Θαλάσσιου 

Εγχώριου Μεταφορέα 
I – 1 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ Αναλυτικός Τρόπος Αξιολόγησης / Βαθμολόγησης 
της Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγησης 
Στοιχείων Οικονομικής Προσφοράς 

II – 1 
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2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3 
2.1 Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία 3  
2.2 Συμφωνίες Τυποποίησης κατά ΝΑΤΟ (STANAGs) 4 
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Υπηρεσιών  

16  
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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Ο  ακριβής προσδιορισμός των προδιαγραφών των παρεχόμενων 
υπηρεσιών «Θαλάσσιου Εγχώριου Μεταφορέα» φορτίων τύπου V1Ξ και των 
συγκεκριμένων τεχνικών / κατασκευαστικών στοιχείων του προς χρονοναύλωση 
πλοίου για  την εκτέλεση της εν λόγω μεταφοράς. 

 .  
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 2.1 Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
 

2.1.1 ΝΔ 973/71 (ΦΕΚ Α 194)  Περί Καταμετρήσεως της 
Χωρητικότητος των Εμπορικών Πλοίων. 

 
2.1.2 Ν.959/79 (ΦΕΚ Α 192)  Περί της Ναυτικής Εταιρείας. 
 
2.1.3 ΠΔ 399/80 (ΦΕΚ Α 110) Περί Εγκρίσεως και Θέσεως εις 

Εφαρμογήν Κανονισμού «Περί Γραμμών Φορτώσεως των Πλοίων». 
 
2.1.4 ΠΔ 1337/81 (ΦΕΚ Α 333) Περί Εγκρίσεως και Θέσεως εις 

Εφαρμογήν Κανονισμού Περί Ευστάθειας Φορτηγών, Ρυμουλκών και Αλιευτικών 
Πλοίων. 

 
2.1.5 ΠΔ 259/81 (ΦΕΚ Α 72) Περί Κανονισμού Ενδιαιτήσεως 

Πλοιάρχου και Πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. 
 
2.1.6 ΠΔ υπ. αρ. 405 / 96 (ΦΕΚ Α 272) Κανονισμός φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και 
μεταφορά αυτών δια θαλάσσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 280 Α΄/ 
31 – 12 – 2014). 

 
2.1.7 ΦΕΚ Β 1186 / 25 – 8 – 2003 Κανονισμός Ελέγχων 

Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 
 
2.1.8 Ν. 4028 / 2011 (ΦΕΚ Α 242) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 

2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, 
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» και προσαρμογή στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Μαι 2009  «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 
προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L146 της 
10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον 
κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα άμυνας (ΕΕ C69 της 18-3-
2010)». 

 
2.1.9 Οποιοδήποτε άλλο θεσμικό κείμενο ή διοικητικό 

έγγραφο, όπως Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση ή Κοινή 
Υπουργική Απόφαση,  καθώς και οποιαδήποτε συναφή με το διαγωνισμό έγγραφο 
ή Πιστοποιητικό της Δημόσιας Διοίκησης κριθεί αναγκαίο και απαραίτητο για την 
διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης / συμφωνίας πλαίσιο (ΣΠ) και το οποίο 
θα προσδιορισθεί στους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους (ΕΟ) 
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 2.2 Συμφωνίες Τυποποίησης κατά ΝΑΤΟ (STANAGs) 
 
  Ουδέν 
 
 2.3 Πιστοποιήσεις - Διεθνείς Κανονισμοί (Global Regulations) 
 

2.3.1 Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πρωτόκολλο Γενικής 
Επιθεώρησης) για το συγκεκριμένο πλοίο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 
ναύλωση και θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. 

 
2.3.2 Πιστοποίηση για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, 

σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Μεταφοράς Συσκευασμένων 
Επικίνδυνων Ουσιών (IMDG CODE). Συγκεκριμένα: 

 
2.3.2.1  Βεβαίωση Καταλληλότητας για την μεταφορά 

επικίνδυνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ ελληνικών λιμένων (ΠΔ 405/96). 
 
2.3.2.2  Βεβαίωση μη εφαρμογής του Διεθνή 

Ναυτιλιακού Κώδικα Μεταφοράς Συσκευασμένων Επικίνδυνων Ουσιών (IMDG 
CODE) (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της Υ.Α. 1218.14/1/95 – 
ΦΕΚ 531Β 20-6-1995). 

 
2.3.2.3  Βεβαίωση Καταλληλότητας για την μεταφορά 

επικίνδυνων ειδών της κλάσεων 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 & 
9 (ΠΔ 405/96). 
 

  Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν 
μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται 
έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με 
μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 
ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - CPV 
 
 3.1 Κλάσεις Υλικών και Εφοδίων (κατά ΕΔ) 
  
  Κλάση Ι:  Τρόφιμα και νομή 
   
  Κλάση ΙΙ: Όλα τα υλικά εκτός από τα υλικά γεφυροκατασκευής, 
πυρομαχικών, ναρκοπολέμου και καταστροφών. 
 
  Κλάση ΙΙΙ: Υγρά – στερεά καύσιμα και ελαιολιπαντικά. 
 
  Κλάση IV: Υλικά γεφυροκατασκευής, δηλ. συλλογές γεφυρών, 
κυβοσκελετοί, σχοινιά διαφόρου πάχους και τύπων, σωσίβια, συρματόσχοινα, 
πολύσπαστα, τροχαλίες, λέμβοι, εξωλέμβιοι κινητήρες, κλπ. 
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  Κλάση V: Πυρομαχικά, νάρκες, παγίδες με εκρηκτική ύλη, 
πυροδοτικοί μηχανισμοί, εκρηκτικές ύλες, ΤΝΤ, πλαστίτιδα, τυποποιημένα 
γεμίσματα καταστροφών, πυροκροτητές, πυραγωγά σχοινιά, κλπ.    
 

 3.2 Ταξινόμηση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Διεθνή Ναυτικό 
Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – IMDG)   

  
  3.2.1 Τάξη 1: Εκρηκτικά. Η τάξη 1 υποδιαιρείται σε 6 μέρη (1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6). 
 
  3.2.2 Τάξη 2: Αέρια / Βενζίνη, συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή 

διαλυμένα κάτω από πίεση. Η τάξη 2 υποδιαιρείται σε 3 μέρη (2.1, 2.2 και 2.3). 
  3.2.3 Τάξη 3: Εύφλεκτα υλικά. 
 
  3.2.4 Τάξη 4: Εύφλεκτα σταθερά ή ουσίες Η τάξη 4 υποδιαιρείται 

σε 3 μέρη (4.1, 4.2 και 4.3). 
 
  3.2.5 Τάξη 5: Οξειδωτικές ουσίες / μέσα και οργανικά 

υπεροξείδια. Η τάξη 5 υποδιαιρείται σε 2 μέρη (5.1 και 5.2). 
 
  3.2.6 Τάξη 6: Τοξικές και μεταδοτικές / μολυσματικές ουσίες. Η 

τάξη 6 υποδιαιρείται σε 2 μέρη (6.1 και 6.2). 
 
  3.2.7 Τάξη 7: Ραδιενεργές ουσίες. 
 
  3.2.8 Τάξη 8: Διαβρωτικά. 
 
  3.2.9 Τάξη 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα. 

Επικίνδυνα εμπορεύματα, θαλάσσια μολυσματικά και υλικά επικίνδυνα μόνο χύμα 
(MHB)  
 

Κωδικός CPV: 60600000 – 4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα». 
  

 3.3 Διαβαθμίσεις Ασφάλειας1 
 
  Τα μέτρα και οι απαιτήσεις της διασφάλισης ασφαλείας πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας 
για τη διαπίστευση ασφαλείας, ιδίως δε τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού 
Ασφαλείας (ΕΚΑ) του ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ που κυρώθηκε με τη με αριθμό 
Φ.120/1/510313/Σ.94/05 Ιαν 18 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 683) 
και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ) της ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ, 
που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Φ.120/1/136775/Σ.486/14.2.2005 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 338) ή προς τις τυχόν ειδικές διατάξεις περί 
ασφάλειας πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε διμερείς και διεθνείς συμφωνίες 
τις οποίες έχει συνάψει η Ελλάδα. Διαπιστεύσεις ασφαλείας σε άλλα κράτη − μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται κατ’ αρχάς ισότιμες με εκείνες που 

                                                 
1
Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 35 του ν.3978/11, θα γίνει συγκεκριμένη ανάλυση του 

συνόλου των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας για συγκεκριμένες δεσμεύσεις του οικονομικού 
φορέα / αναδόχου, λόγω των διαβαθμισμένων πληροφοριών που περιλαμβάνει η εν λόγω 
δραστηριότητα (παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς). 
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εκδίδονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διενεργήσει και να λάβει υπόψη 
του περαιτέρω έρευνες με δική του πρωτοβουλία, εάν θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΛΟΙΟΥ    
 

4.1. Προσδιορισμός Υπηρεσιών    
 

4.1.1. Ο οικονομικός φορέας οφείλει να διαθέσει προς ναύλωση 
πλοίο που θα έχει όλα τα (αναφερόμενα στη παρούσα) απαραίτητα τεχνικά / 
κατασκευαστικά στοιχεία για  την εκτέλεση μεταφοράς πάσης φύσεως 
στρατιωτικού και μη στρατιωτικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου 
«επικίνδυνων εμπορευμάτων»2), ανταλλακτικών, εργαλείων, οχημάτων3, υλικών 
επικοινωνιών, παντός τύπου και κλάσης4 φορτίου υλικών, οπλικών συστημάτων, 
καθώς και τα διαβαθμισμένα5 υλικά, που χρησιμοποιούνται από τις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις (ΓΕΣ), σε οποιοδήποτε λιμάνι της Ελλάδος, ανεξάρτητα της 
ποιοτικής τους κατάστασης και του οποιουδήποτε χαρακτηρισμού τους (ως κυρίων 
ή όχι, αναλωσίμων, επικίνδυνων, ευπαθών, ελκυστικών κ.λπ.) ή του κατά 
περίπτωση παρουσιαζόμενου όγκου και βάρους τους. 

 
4.1.2. Τόποι Φορτοεκφόρτωσης 

 
  4.1.2.1 Οι λιμένες της Ελλάδος. 
 
  4.1.2.2 Οι ακριβείς περιοχές και θέσεις των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης και τελικού προορισμού / εκφόρτωσης (λόγω της 
αυτονόητης διαβάθμισης των εν λόγω πληροφοριών) θα κοινοποιηθούν στον 
εκναυλωτή κατά την φάση της υπογραφής της σύμβασης / συμφωνίας πλαίσιο 
(ΣΠ) ή την διαδικασία σύναψης εκτελεστικής σύμβασης κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του συμμετέχοντος ενδιαφερόμενου και την έγκριση του ΓΕΣ/Γ1. Στην 
περίπτωση αυτή το ΓΕΣ δεν δεσμεύεται για την παροχή στοιχείων εφόσον 
εκτιμήσει ότι υφίστανται ενδείξεις για θέματα εθνικής ασφάλειας, αντίθετα ο 
πάροχος δεσμεύεται για την διατήρηση του «εμπιστευτικού» της ενημέρωσης με 
σχετική ρήτρα. 

 
4.1.3. Τρόπος Φορτοεκφόρτωσης 
 

4.1.3.1 Φόρτωση / εκφόρτωση στο «πλευρό» του 
πλοίου («sotto paniolo») ή όπως τυχόν θα επιβάλλεται από τους κανονισμούς του 
λιμένος και τις ιδιαιτερότητες του μεταφερόμενου φορτίου. 

 
4.1.3.2 Η εν λόγω διαδικασία επιβαρύνει το ΓΕΣ. Όταν 

γίνεται με μέσα και προσωπικό του λιμένος υποβάλλεται δαπάνη με μέριμνα του 
Σχηματισμού – Μονάδας της οικείας περιοχής, ενώ όταν γίνεται με μέσα και 
προσωπικό του πλοίου καταβάλλεται το κόστος σύμφωνα με τα στοιχεία της 
οικονομικής προσφοράς και τους όρους της σύμβασης. 

                                                 
2
 Όπως αναλύεται στην παράγραφο 3 της παρούσας 

3
 Αυτοκινούμενα – ρυμουλκούμενα – τροχοφόρα συγκεκριμένου όγκου (διαστάσεις και βάρος) 

4
 Όπως αναλύεται στην παράγραφο 3 της παρούσας.   

5
 Κλάσεις Διαβάθμισης Υλικών, όπως αναλύεται στην παράγραφο 3 της παρούσας 
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   4.1.3.3 Σε περίπτωση που ο λιμένας φορτοεκφόρτωσης 
δεν διαθέτει κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ή για οποιοδήποτε λόγω (πλην 
«ανωτέρας βίας)» δεν είναι δυνατή η φόρτωση / εκφόρτωση με προσωπικό και 
μέσα του λιμένος, τότε ο εκναυλωτής (εταιρεία που ενοικιάζει το πλοίο) είναι 
υπεύθυνος για την εύρεση, μίσθωση και εξόφληση ιδιωτικών μέσων και 
προσωπικού φορτοεκφόρτωσης. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση των εργασιών 
φορτοεκφόρτωσης, θα γίνεται με βάση τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς και 
τους όρους της σύμβασης / συμφωνίας πλαίσιο. 
 
   4.1.3.4 Με μέριμνα του εκναυλωτή να διατίθεται 
επαρκής και κατάλληλος φωτισμός στα φορτοεκφορτωτικά μέσα του πλοίου / 
λιμένος (κατά περίπτωση) ώστε η διαδικασία να συνεχίζεται και υπό συνθήκες 
περιορισμένου ή μη φυσικού φωτισμού. 

 
4.1.4. Διαδικασία Παραλαβής – Φόρτωσης – Μεταφοράς 
 

4.1.4.1. Η παραλαβή των προς μεταφορά υλικών και 
μέσων θα γίνεται από λιμάνι, το οποίο θα καθορίζεται όπως περιγράφεται στους 
Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης Συμβάσεως / Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) 
και η παράδοση θα γίνεται σε λιμάνι που έχει προκαθορισθεί με την δυνατότητα 
τροποποίησης του λιμένα προορισμού «εν πλω», κατόπιν αιτήσεως της 
Υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή, εφόσον τροποποιηθούν οι 
συνθήκες της περιοχής (κλιματικές, τεχνική κατάσταση λιμένα, υπηρεσιακές 
απαιτήσεις κ.λπ.) σε οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου. 

 
4.1.4.2. Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά / παραστατικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας 
(ΓΕΣ/Γ1 ή ΑΣ-ΔΥΣ/ ΔΙΣΧΕΥΔΜ ή ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ). 

 
4.1.4.3. Κατά την παραλαβή του υλικού ο ίδιος ο 

πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υπογράφει πρωτόκολλο ή 
απόδειξη παραλαβής – φόρτωσης  των υλικών, στο οποίο θα φαίνεται ο κωδικός 
αριθμός, η ονομασία και η ποσότητα των  παραλαμβανόμενων υλικών εις 
τριπλούν. Το πρωτόκολλο ή η απόδειξη θα υπογράφεται και από την Υπηρεσία. Με 
την υπογραφή  των πρωτοκόλλων ή των αποδείξεων και  τυχόν άλλων 
συνοδευτικών εγγράφων των υλικών ο πλοίαρχος και κατ επέκταση η εταιρεία 
καθίσταται υπεύθυνος /-η. Από τα πρωτόκολλα ή τις αποδείξεις το ένα 
υποβάλλεται στο αρμόδιο Επιτελείο [ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ)/2β1 ή ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ ή 
όπως θα ορίζεται στους όρους της σύμβασης / Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) ], το άλλο 
παραμένει στη βάση (Μονάδα - αποθήκη) και το τρίτο τηρείται από το μεταφορέα. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι κάποια υλικά λείπουν ή είναι σε κακή 
κατάσταση αυτό θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο - παραλαβής ή απόδειξη και θα 
επιβάλλονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις. 

 
4.1.4.4. Τα υλικά που μεταφέρονται με το πλοίο θα 

εναποθηκεύονται κάτω από το κατάστρωμα του πλοίου (under deck) στο αμπάρι, 
εκτός εκείνων που βρίσκονται τοποθετημένα εντός χαλύβδινων 
εμπορευματοκιβωτίων (container), ή σε περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από 
τους Διεθνείς Ναυτιλιακούς Κανονισμούς. 
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4.1.4.5. Επισημαίνεται ότι αποτελεί βασική ευθύνη της 

εταιρείας (εκναυλωτή)  να ακολουθεί πιστά τυχόν ειδικές οδηγίες, περιορισμούς  
αποθήκευσης ή / και συσκευασίας κατά την φόρτωση – μεταφορά και γενικές 
συνθήκες μεταφοράς για ορισμένες κατηγορίες υλικών και μέσων. 

 
4.1.4.6. Ο εκναυλωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις 

φάσεις μεταφοράς, από την παραλαβή μέχρι την παράδοση του υλικού / μέσου 
στον λιμένα του τελικού προορισμού βάσει του δρομολογίου κίνησης. 

 
4.1.4.7. Αν κατά την μεταφορά των υλικών, αυτά  

αποστέλλονται σε λανθασμένο προορισμό, από σφάλμα ή αμέλεια του εκναυλωτή, 
τότε αυτός είναι οικονομικά υπεύθυνος απέναντι στο ΓΕΣ, για την διαφορά μεταξύ 
των δαπανών που θα απαιτηθούν και του ποσού δαπάνης που θα έπρεπε να 
πληρωθεί αν τα υλικά είχαν αποσταλεί στον κανονικό προορισμό τους. 

 
4.1.4.8. Αναλυτικά στοιχεία δρομολογίου, χρονικών 

επιδιώξεων,  με λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης, λόγω διαβάθμισης ασφαλείας 
των συγκεκριμένων πληροφοριών θα δοθούν μετά την σύναψη / υπογραφή της ΣΠ 
ή σύμβασης, κατόπιν σχετικής ρήτρας εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, 
αποκλειστικά και μόνο στον ανάδοχο οικονομικό φορέα (εκναυλωτή). Η τελική 
διαμόρφωση του δρομολογίου και των ειδών / ποσοτήτων προς μεταφορά θα 
γίνεται προ της σύναψης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (σε περίπτωση που 
υφίσταται σχετική ΣΠ). 

 
4.1.4.9. Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται σε 

«τυποποιημένες συσκευασίες» όπως προσδιορίζεται στην ομότιτλη ΜΟΠΥΠ6. Η 
μεταφορά των πυρομαχικών θα γίνεται σε παλέτες ή τυποποιημένες συσκευασίες 
ή κατάλληλους φορείς. Με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του πλοιάρχου θα 
καθορίζεται και η αναλυτική διαδικασία / σειρά φόρτωσης ώστε να γίνεται πλήρη 
εκμετάλλευση των αποθηκευτικών χώρων του πλοίου και να αποφεύγονται 
εσωτερικές ή και εξωτερικές μετακινήσεις των φορτίων που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου (εις βάρος της χρονοναύλωσης). 

 
4.1.5. Διαδικασία Εκφόρτωσης – Παράδοσης – Ποιοτικού 

Ελέγχου 
 

4.1.5.1. Κατά την παράδοση των υλικών στο λιμάνι 
(τόπος προορισμού), θα υπογράφεται σχετικό βεβαιωτικό / παραστατικό 
παραλαβής εις τριπλού, από τον πλοίαρχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και 
από την αρμόδια Επιτροπή του οικείου Σχηματισμού – Μονάδας που θα είναι ο 
παραλήπτης. 

 
4.1.5.2. Ο ποιοτικός έλεγχος, με την έννοια της καλής και 

ασφαλούς εκτέλεσης της κάθε μεταφοράς άνευ ζημιών, φθοράς ή αλλοιώσεως των 
φορτίων και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους, θα ενεργείται κατά την 

                                                 
6
 Δηλαδή για τα πυρομαχικά ως μονάδα μετρήσεως τυποποιημένης συσκευασίας μεταφοράς (ο 

τρόπος μεταφοράς των υλικών – εφοδίων) θεωρείται η παλέτα, για τα οχήματα, πυροβόλα, 
άρματα, κ.λπ. θεωρείται το τεμάχιο (μη συμπεριλαμβανομένου καυσίμου, πυρομαχικών και μη 
βασικών παρελκομένων λειτουργίας κ.λπ.) και ούτω καθεξής. 
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παράδοση, από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές τους, 
τις ισχύουσες διατάξεις και τις προβλέψεις της ΣΠ / σύμβασης. 

 
4.1.5.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται 

κατά την ανάθεση του μεταφορικού έργου στην σύμβαση. Δύναται, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις (λόγοι «ανωτέρας βίας») να παρατείνεται / 
τροποποιείται (κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εκτελεστικής σύμβασης), ύστερα 
από σχετικό αίτημα του εκναυλωτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου ή με πρωτοβουλία των αρμοδίων οργάνων της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικής αποδοχής από τον εκναυλωτή, 
σύμφωνα και τις κείμενες θεσμικές διατάξεις και τις προβλέψεις των ειδικών όρων 
της διακήρυξης. 

 
4.1.6. Γενικές Απαιτήσεις 
 

4.1.6.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και 
μετά την υπογραφή της σύμβασης / ΣΠ, να προβεί σε υλοποίηση ανεξάρτητης 
μεταφοράς ειδών με μέσο και τρόπο που θα εξασφαλίζει τις ανάγκες της, 
ανεξαρτήτως των προβλέψεων της σύμβασης / ΣΠ, οι οποίες (στην περίπτωση 
αυτή της ΣΠ) δεν θα είναι δεσμευτικές για τις ΕΔ. 

 
4.1.6.2. Σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης κάθε μεταφοράς, 

με αποκλειστική ευθύνη του εκναυλωτή πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί 
υγιεινής, ασφαλείας και πυρασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

 
4.1.6.3. Οι προς εκτέλεση μεταφορές, θα 

αναλαμβάνονται από τον εκναυλωτή μετά από ρητή - έγγραφη «ειδοποίηση / 
εντολή φόρτωσης» που θα απευθύνει το ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)/2β1 - ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ 
ή εξουσιοδοτημένο κλιμάκιο των ΕΔ όπως θα προσδιορισθεί σαφώς στη σύμβαση 
/ ΣΠ. 

 
4.1.6.4. Ο εκναυλωτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση 

των μεταφορών να αποφεύγει επικίνδυνες – ευαίσθητες περιοχές, όπως 
εμπόλεμες ζώνες, περιοχές με δράση παραστρατιωτικών ομάδων, κλπ. Σε 
περίπτωση που απαιτηθεί κάποια κίνηση από περιοχή που υφίστανται ενδείξεις 
χαρακτηρισμού ως «ευαίσθητης περιοχής», τότε ο μεταφορέας υποχρεούται να 
ενημερώσει αρμοδίως το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο ή την στρατιωτική Υπηρεσία 
που θα ορισθεί στη σύμβαση / ΣΠ και στη συνέχεια να ακολουθήσει ρητά τις 
ανάλογες γραπτές οδηγίες. 

 
4.1.6.5. Στην περίπτωση που παραστεί απαίτηση από το 

ΓΕΣ, για χρήση του πλοίου σε χρόνο μη προγραμματισμένο εντός ενός 
ημερολογιακού έτους (μη υπερβαίνοντας τη συνολική διάρκεια των συμβάσεων / 
εκτελεστικών συμβάσεων σε χρόνο / ημέρες - μήνες), ο εκναυλωτής υποχρεούται 
να διαθέσει είτε το συγκεκριμένο πλοίο, είτε άλλο «ισοδύναμο» (παρόμοιων 
τεχνικών χαρακτηριστικών), είτε εναλλακτικό θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, με το 
αυτό μίσθωμα και με βάση τους ίδιους όρους της σχετικής σύμβασης / ΣΠ 
μεταφοράς, για την κάλυψη της απαίτησης του ΓΕΣ – ΑΣΔΥΣ – ΑΣΔΕΝ, εντός των 
παρακάτω χρόνων ενημέρωσης και απόκρισης / διάθεσης: 
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4.1.6.5.1. Πλοίο που προβλέπεται η 

ναύλωσή του από την σύμβαση / ΣΠ, ενημέρωση το αργότερο εντός 2 μηνών7 προ 
της επιθυμητής ημερομηνίας έναρξης εκτέλεσης μεταφοράς. 

 
4.1.6.5.2. Πλοίο ή θαλάσσιο μεταφορικό 

μέσο που δεν προβλέπεται η ναύλωσή του από την σύμβαση / ΣΠ, ενημέρωση το 
αργότερο εντός 4 μηνών8 προ της επιθυμητής ημερομηνίας έναρξης εκτέλεσης 
μεταφοράς. 

 
4.1.6.6. Η "παράδοση" και η "επαναπαράδοση" του 

πλοίου θα γίνει σε λιμένα που θα καθορίζεται στη σύμβαση / ΣΠ. Η παράδοση και 
η επαναπαράδοση θα λάβει χώρα την ημέρα λήξης της κυρίας ή της τυχόν κατά 
παράταση ναύλωσης με βάση την εκτελεστική σύμβαση. Αν κατά την ημέρα 
επαναπαράδοσης το πλοίο ευρίσκεται εν πλω ή σε άλλο λιμάνι (εκτός του 
σχεδιασθέντος στην εκτελεστική σύμβαση ως τελικό προορισμό) τότε για τις 
ημέρες μέχρι του κατάπλου του στον συμφωνηθέντα λιμένα και της παράδοσης 
του μετά την πλήρη εκφόρτωσή του, στον εκναυλωτή θα καταβληθεί ναύλος από 
τον ναυλωτή κατ αναλογία βάσει του μηνιαίου μισθώματος του πλοίου. 

 
4.1.6.7. Σε περίπτωση βλάβης: 

 
4.1.6.7.1. Μικρής και άμεσα επισκευάσιμης 

εντός 24ώρου. 
 
Αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί το αργότερο 

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, άλλως σε αντίθετη περίπτωση παύει να 
καταβάλλεται μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού ορίου ο ναύλος. 

 
4.1.6.7.2. Μεγάλης βλάβης με εκτιμώμενη 

αποκατάσταση άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. 
 

4.1.6.7.2.1. Ο εκναυλωτής του 
πλοίου, υποχρεούται μετά τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες να αντικαταστήσει το πλοίο 
με άλλο, με προδιαγραφές που καλύπτουν την παρούσα ΠΕΔ (χωρητικότητας, 
ταχύτητας κ.λπ.), χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας και 
με βάση τους ίδιους όρους της σχετικής σύμβασης - ΣΠ / εκτελεστικής σύμβασης 
μεταφοράς, άλλως ο ναυλωτής έχει το δικαίωμα να προβεί στη ναύλωση άλλου 
κατάλληλου πλοίου της αυτής κατηγορίας σε βάρος του εκναυλωτή. Για την 
επιβεβαίωση της εν λόγω δυνατότητας, ο υποψήφιος υποχρεούται, επί ποινή 
απορρίψεως της συμμετοχής του σε περίπτωση μη υποβολής, να υποβάλει με τον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής συμφωνητικό συνεργασίας με τον 
ιδιοκτήτη / εταιρεία που θα διαθέσει το εν λόγω πλοίο «αντικατάστασης» και 
φάκελο τεκμηρίωσης της «ισοδυναμίας» που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, 
CAPACITY PLAN με DEADWEIGHT SCALE (Σχέδιο χωρητικότητας με κλίμακα 
νεκρού βάρους) και TRIM AND STABILITY BOOKLET, (Εγχειρίδιο Ισορροπίας και 
της σταθερότητας) θεωρημένα από νηογνώμονα. 

 

                                                 
7
 30 ημέρες υπολογίζεται ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο  

8
 Συνυπολογίζεται επιπλέον ο χρόνος τροποποίησης της ΣΠ.  
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4.1.6.7.2.2. Ο εκναυλωτής του 
πλοίου υποχρεούται να προβεί στη μεταφόρτωση υλικών και ρυμούλκηση του 
πλοίου με ιδία κόστη. 

 
4.1.6.7.2.3. Ο ναύλος δεν 

καταβάλλεται για το σύνολο του χρονικού διαστήματος το οποίο το πλοίο βρίσκεται 
εκτός εκτέλεσης θαλάσσιου δρομολογίου (πλους) και διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης  (μεταφόρτωσης) του φορτίου. 

 
4.1.6.7.2.4. Σε περίπτωση 

ναύλωσης άλλου πλοίου από τον ναυλωτή, ο εκναυλωτής επιβαρύνεται με το 
ναύλο που θα συμφωνηθεί και χωρίς να υπερβαίνει μέχρι και το 30% του 
αντίστοιχου ναύλου της ΣΠ / συγκεκριμένης εκτελεστικής σύμβασης αναλογικά 
(ανά ημέρα ναύλωσης). 

 
4.2  Χαρακτηριστικά Επιδόσεων Πλοίου 

 
4.2.1 Το πλοίο πρέπει να: 
 

4.2.1.1 Είναι εμπορικό πλοίο Ξηρού Φορτίου τύπου 
V1Ξ, ήτοι, «Φορτηγό πλοίο» (Φ/Γ, M/V: Motor Vessel, Cargo Vessel, Cargo Ship, 
Cargo Vessel, Motor Ship, κ.λπ.). Το εν λόγω πλοίο ανήκει στην κατηγορία 
γενικού φορτίου – general cargo ships,  χωρίς να αποκλείονται τα φορτηγά 
τεμαχειώδους φορτίου (οχημάτων – Ro Rο)9, σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση10 του Συνημμένου «3» της ΜΟΠΥΠ11. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
των προδιαγραφών αφορούν σε φορτηγό πλοίο το οποίο, γενικά μεταφέρει στερεά 
φορτία σε τυποποιημένες συσκευασίες μεταφοράς12 (σε κιβώτια, δοχεία, σάκους, 
παλέτες, κ.λπ.). 

 
4.2.1.2 Έχει τη δυνατότητα αποκλειστικής μεταφοράς 

(κατά προτεραιότητα και εφόσον είναι εφικτό για λόγους ασφαλείας ταυτόχρονα 
εντός του ιδίου πλοίου) από τους Σχηματισμούς – Μονάδες ΠΕ/ΑΣΔΕΝ προς την   
Ενιαία Περιοχή Συντηρήσεως (ΕΠΣ) και αντίστροφα καθώς και μεταξύ των 
Σχηματισμών – Μονάδων της ΑΣΔΕΝ, των παρακάτω: 

 
4.2.1.2.1 Υλικών – Εφοδίων 
 

4.2.1.2.1.1 Πυρομαχικών σε 
παλέτες 

                                                 
9
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κάλυψη των απαιτήσεων κριτηρίων επιλογής όπως 

αναλυτικά καθορίζονται στα Παραρτήματα της ομότιτλης ΜΕΑ ΠΕ και περιγράφονται στη 
παρούσα 
10

 Βιβλίο «Μελέτη Πλοίου, Μεθοδολογίες Προμελέτης», Τεύχος 1, Απόστολου Δ. Παπανικολάου, 
Καθηγητή ΕΜΠ, Αθήνα, 2009, παρ. 1.4.2 Κατηγορίες Πλοίων, σελ.26-31 
11

 Είναι δυνατή η επίδοση του εν λόγω Συνημμένου στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα κατόπιν 
σχετικού έγγραφου αιτήματος κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου ή / και της αντίστοιχης  
διαδικασίας σύναψης σύμβασης / Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) 
12

 Δηλαδή για τα πυρομαχικά ως μονάδα μετρήσεως τυποποιημένης συσκευασίας μεταφοράς (ο 
τρόπος μεταφοράς των υλικών – εφοδίων) θεωρείται η παλέτα, για τα οχήματα, πυροβόλα, κ.λπ. 
θεωρείται το τεμάχιο (μη συμπεριλαμβανομένου καυσίμου, πυρομαχικών και μη βασικών 
παρελκομένων λειτουργίας κ.λπ.) και ούτω καθεξής. 
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4.2.1.2.1.2 Καυσίμων σε 
βαρέλια. 

4.2.1.2.1.3 Ελαιολιπαντικών σε 
βαρέλια. 

4.2.1.2.1.4 Κάδων λίπους. 
 
4.2.1.2.1.5 Λοιπών υλικών και 

εφοδίων, όπως προσδιορίζονται στη παρούσα. 
 
4.2.1.2.2 Μέσων 
 

4.2.1.2.2.1 Οχημάτων Γενικής 
Χρήσης. 

4.2.1.2.2.2 Ρυμουλκών. 
 

4.2.1.2.3 Οπλικών Συστημάτων 
 

Λοιπών, συγκεκριμένου όγκου V1Ξ 
(διαστάσεων και βάρους). 
 

4.2.1.2.4 Προσωπικού 
 

Ατομικής μεταφοράς – Συνοδών 
Φορτίων (τουλάχιστον δυο). 
 

4.2.2 Η διάκριση «φορτίων» αναλόγως όγκου (διατάσεων) και 
βάρους, που ισχύει για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου είναι: 

 
Γενικού ξηρού φορτίου τύπου «V1Ξ», με την μονάδα 

μετρήσεως της τυποποιημένης «μεταφερόμενης συσκευασίας»13 ίση ή μικρότερη 
των διαστάσεων 4,5μ. (Μ), 2μ (Π), 2,10μ (Υ) και βάρους 3 τόνων (τον). 
 
Επισήμανση: Οι αναφερόμενες (ελάχιστες) διαστάσεις (σε μέτρα) και το βάρος 
(σε τόνους) αφορούν σε μονάδα μετρήσεως (ΜΜ) της τυποποιημένης «μεταφερό-
μενης συσκευασίας»6. 
 
 4.3 Φυσικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλοίου 
 
  4.3.1 Τα βασικά επιθυμητά χαρακτηριστικά του πλοίου14 που θα 
χρησιμοποιηθεί για την χρονοναύλωση και τη θαλάσσια εγχώρια μεταφορά, που 

                                                 
13

 Δηλ. για τα πυρομαχικά ως μονάδα μετρήσεως τυποποιημένης συσκευασίας μεταφοράς (ο 
τρόπος μεταφοράς των υλικών – εφοδίων) θεωρείται η παλέτα, για τα οχήματα, πυροβόλα, 
άρματα, κ.λπ. θεωρείται το τεμάχιο (μη συμπεριλαμβανομένου καυσίμου, πυρομαχικών και μη 
βασικών παρελκομένων λειτουργίας κ.λπ.) και ούτω καθεξής. 
14

 ΕΜΠ, Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Αλγόριθμος Δημιουργίας και Αξιολόγησης Εφικτών 
Σεναρίων Ναύλωσης» Δ. Κ. Κωνσταντόπουλος, Οκτ 2007, παρ. 2.2.1 «Περιγραφή Πλοίου»: Η 
αποδοτικότητα του ναυλωμένου πλοίου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της 
χρονοναύλωσης. Κατά τις διαπραγματεύσεις, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να δώσει ακριβείς και 
αξιόπιστες πληροφορίες για το πλοίο του στον ναυλωτή, ώστε ο τελευταίος να σχηματίσει μία σαφή 
εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και εμπορικής αξίας του πλοίου  
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υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από την απαιτούμενη αλληλογραφία15 
τεκμηρίωσης των δηλωμένων για περαιτέρω αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, είναι: 
 
  4.3.1.1 Γενικές Πληροφορίες περί του πλοίου 
 

 
4.3.1.1.1 Εθνικότητα. 
 
4.3.1.1.2 Ηλικία. 
 
4.3.1.1.3 Καιρικές συνθήκες (κατάσταση θαλάσσης 

– Sea State16) κάτω από τις οποίες επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα17 του 
πλοίου. 
 

4.3.1.2 Ναυπηγικά - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

4.3.1.2.1 Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
προσδέσεώς του σε όλους τους λιμένες ενδιαφέροντος: 

 
  4.3.1.2.1.1 Ολικό μήκος18 κατάλληλο 

για είσοδο / έξοδο και παραμονή / πρόσδεση στους λιμένες ενδιαφέροντος19. 
Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό. 

 
4.3.1.2.1.2 Βύθισμα20 (έμφορτο με την 

μέγιστη μεταφορική ικανότητα που δηλώνεται) κατάλληλο για είσοδο / έξοδο και 
παραμονή / πρόσδεση στους λιμένες ενδιαφέροντος19. Επιθυμητό το μικρότερο 
δυνατό. 

 
4.3.1.2.2 Συνολική ιπποδύναμη σε ΗΡ/ώρα, για 

τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου:  
 

                                                 
15

 Πιστοποιητικά βάσει της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας, κατασκευαστικά σχέδια θεωρημένα 
από νηογνώμονα, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι, επιπλέον των αναφερομένων στο παρόν, για την 
αξιολόγηση / βαθμολόγηση των κριτηρίων / απαιτήσεων θα ληφθούν υπόψη από την 
αρμόδια επιτροπή και τα αναφερόμενα αναλυτικά (ανά κριτήριο / απαίτηση) στο 
Παράρτημα «ΣΤ» της ομότιτλης ΜΕΑΠΕ που αποτελεί την Προσθήκη ΙΙ της παρούσας ΠΕΔ. 
16

 https://el.wikipedia.org/ με τον όρο κατάσταση θαλάσσης χαρακτηρίζεται ο πραγματικός 
κυματισμός χωρίς να συνδέεται με τον επικρατούντα άνεμο (η Κλίμακα Μποφόρ είναι αυτή που 
βασίζεται στον άνεμο) τη στιγμή της παρατήρησης, λόγω του ότι πολλές φορές δεν συμβαδίζουν 
(πχ κοντά σε υπήνεμη ακτή, η ανοικτό πέλαγος όπου ο κυματισμός προέρχεται από άνεμο σε άλλη 
περιοχή ή από άνεμο που έπνεε προηγουμένως στην περιοχή. 
17

 Εκτέλεση του ανατιθέμενου μεταφορικού έργου με την μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και στον 
επιθυμητό χρόνο 
18

Στοιχεία τεκμηρίωσης αποτελούν, τα κατασκευαστικά στοιχεία του πλοίου όπως αναλυτικά 
φαίνονται στο CAPACITY PLAN με DEADWEIGHT SCALE (Σχέδιο χωρητικότητας με κλίμακα 
νεκρού βάρους) και TRIM AND STABILITY BOOKLET, (Εγχειρίδιο Ισορροπίας και της 
σταθερότητας) θεωρημένα από νηογνώμονα. Το πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
προβλέψεις του ΝΔ 973/71 (Περί Καταμέτρησης) και ΠΔ 1337/81 (Περί Ευστάθειας). 
19

 Όπως αναφέρονται στην παρ. 5.γ.(2)(α). της ομότιτλης ΜΟΠΥΠ και θα κοινοποιηθούν ΜΟΝΟ 
στον υποψήφιο / συμμετέχοντα οικονομικό φορέα μετά την υπογραφή σχετικής ρήτρας / υπεύθυνη 
δήλωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 
20

  Ως προηγούμενη υποσημείωση υπ. αριθ. 21 
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4.3.1.2.2.1 Προωστήριων21 μηχανών. 
 

4.3.1.2.2.2 Ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών (ηλεκτρομηχανή). 

 
4.3.1.3 Απαιτήσεις για το μεταφερόμενο φορτίο: 

 
4.3.1.3.1 Ελάχιστη μεταφορική ικανότητα22 

(ωφέλιμο φορτίο) πλοίου 1.000 μετρικοί τόνοι (Μ/Τ)23, επιθυμητή η μεγαλύτερη 
δυνατή μεταφορική ικανότητα. Πλοίο με μεταφορική ικανότητα κάτω της 
προαναφερθείσας αποκλείεται της διαδικασίας σύναψης σύμβασης / ΣΠ.  

 
Επισημαίνεται ότι, κατά την τεκμηρίωση 

της πραγματικής μεταφορικής ικανότητας και για την πλήρη εκμετάλλευση του 
επιτρεπόμενου βυθίσματος, απαιτείται24 να συναξιολογηθούν υποχρεωτικά με τον 
συντελεστή στοιβασίας25 / φόρτωσης του φορτίου και την αντίστοιχη κατανομή του 

                                                 
21

  Όπως δηλώνονται στα σχετικά Πιστοποιητικά του πλοίου (Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, 
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Έγγραφο Εθνικότητας, κ.λπ.)  
22

 Το βάρος (ωφέλιμο φορτίο ή μεταφορική ικανότητα) που ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει όταν 
είναι φορτωμένο μέχρι την ίσαλο γραμμή με καύσιμα, φορτία, φρέσκο νερό, προμήθειες και 
πλήρωμα. Στοιχεία Τεκμηρίωσης αποτελούν, τα κατασκευαστικά στοιχεία του πλοίου όπως 
αναλυτικά φαίνονται στο TRIM AND STABILITY BOOKLET, θεωρημένα από νηογνώμονα. Το 
πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του ΠΔ 399/80 (Περί Γραμμής Φόρτωσης). 
Μελέτη Πλοίου, Μεθοδολογίες Προμελέτης, Απ. Παπανικολάου, Καθηγητή ΕΜΠ, Τεύχος 1, 2009, 
παρ. 2.15.1., σελ. 200 και παρ.2.15.7., σελ.280, η ανάλυση του πρόσθετου βάρους (DWT), το 
αποκαλούμενο και ως «ωφέλιμο φορτίο» (PAYLOAD) δίδεται από τον τύπο:  
WLO = DWT – (WF+WPR+WP+WCR+B),όπου: 
WF:   Βάρος καυσίμων (FUEL) συμπεριλαμβανομένου και των λιπαντικών 
WPR: Βάρος εφοδίων και νερού (PROVISIONS)  
WP:   Βάρος επιβατών και αποσκευών (PERSONS) 
WCR:Βάρος πληρώματος (CREW) 
B:  Βάρος μη μόνιμου έρματος (νερό) εφόσον απαιτείται στην κατάσταση πλήρους φόρτωσης 
(βύθισμα μελέτης) 
Επιπρόσθετα, η στρατιωτική υπηρεσία, ανεξαρτήτως των δηλωθέντων ως ολική και καθαρή χωρη-
τικότητα, διατηρεί το δικαίωμα υπολογισμού της καθαρής χωρητικότητας σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο Παράρτημα  Ι του Ν.1373/83, σελ. 1110 – 1118.  
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει, κατόπιν αιτήσεως από την αρμόδια Υπηρεσία να 
υποβάλει, εκτός των προαναφερθέντων WLO, WF, WPR, WP, WCR, B (τα οποία υποχρεωτικά 
αναλύονται στην τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος) στο αρχικό εδάφιο της εν λόγω 
υποσημείωσης, εντός 10 εργασίμων ημερών τα αντίστοιχα στοιχεία που θα ζητηθούν. 
23

 Μετρικός τόνος, ίσος με 1.000 κιλά ή 2.240 λίβρες 
24

 Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται υποχρεωτικά με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς για 
αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων    
25

 SF: Stowage Factor. O συντελεστής αυτός καθορίζει τον απαιτούμενο όγκο στοιβασίας του 
φορτίου στη μονάδα βάρους του και εκφράζεται με κυβικά μέτρα (κμ) ή πόδια ανά τόνο. Πρακτικά 
αυτό σημαίνει ότι, σε ένα πλοίο με διαθέσιμο χώρο φόρτωσης 1.500 κμ και συντελεστή στοιβασίας 
(SF) 1,5 κμ/τον μπορούν να φορτωθούν είδη συνολικού βάρους 1.000 τον. 
https://el.wikipedia.org/ Καθαρά χωρητικότητα (net register tonnage) προσδιορίζεται η πλήρης 
μεταφορική ικανότητα του πλοίου σε όγκο δηλαδή σε κόρους. (Ο κόρος είναι μονάδα 
μέτρησης όγκου με την οποία γίνεται η μέτρηση της χωρητικότητας ενός πλοίου. Ένας κόρος 
αντιστοιχεί σε 100 κυβικά πόδια ή 2,83 κυβικά μέτρα. Στην αγγλική αποδίδεται με τον όρο register 
ton). Ένας εμπειρικός προσεγγιστικός τρόπος εύρεσης του συνολικού φορτίου που μπορεί να 
μεταφέρει ένα πλοίο είναι το γινόμενο της καθαράς χωρητικότητάς του επί τον αριθμό 2,5. 

https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85
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όγκου στο κύτος (αμπάρι) με βασικό κριτήριο την επαρκή ευστάθεια26 του πλοίου 
σύμφωνα με τον νηογνώμονα.  

 
4.3.1.3.2 Δυνατότητα (φυσικά / τεχνικά 

χαρακτηριστικά και νόμιμες πιστοποιήσεις) ασφαλούς μεταφοράς του φορτίου 
εντός της ελληνικής θαλάσσιας επικράτειας σε κλειστούς (υποχρεωτικά) χώρους 
του πλοίου. 

 
4.3.1.3.3 Ύπαρξη υποχρεωτικά τουλάχιστον ενός 

υποφράγματος27 μέσα στο αμπάρι του πλοίου, ώστε πρακτικά να διαχωρίζεται το 
αμπάρι σε δυο (2) χωριστά τμήματα κατά την έννοια του ύψους και να καθίσταται 
δυνατή η πλήρη εκμετάλλευση του διατιθέμενου ύψους του αποθηκευτικού χώρου 
σε συνδυασμό με τους περιορισμούς (για λόγους ασφαλείας) της καθ΄ ύψους 
στοίβαξης συγκεκριμένων φορτίων (παλετών πυρομαχικών, βαρελιών, κ.λπ.) και 
τη συνολική μεταφορική ικανότητα του πλοίου.  

 
4.3.1.3.4 Δυνατότητα φόρτωσης / εκφόρτωσης και 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ)28 τύπου 20’ και 40’. Επιθυμητός ο 
μεγαλύτερος δυνατός αριθμός Ε/Κ. 

 
4.3.1.4 Ταχύτητα πλοίου29 σε κόμβους, για τον υπολογισμό: 

 
4.3.1.4.1 Της κατανάλωσης καυσίμου, σε 

συνδυασμό με τα αναφερόμενα στη παρ. 4.3.1.2.2. 
 

                                                 
26

 Η ευστάθεια του πλοίου για τον συγκεκριμένο προτεινόμενο τρόπο φόρτωσης θα πιστοποιείται 
υποχρεωτικά από νηογνώμονα κατά την κρίση της υπηρεσίας 
27

 Στη ναυτική (καθημερινή) γλώσσα ονομάζεται «κουραδόρος». 
28

 Ως στοιχεία των Ε/Κ θα θεωρηθούν τα εξής: 

A/A 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΥΠΟΣ Ε/Κ 

40΄ 20΄ 

1 Εσωτερικές διαστάσεις   

α Μήκος (m) 12,051 5,919 

β Πλάτος (m) 2,34 2,34 

γ Ύψος (m) 2,38 2,38 

2 Απόβαρο (kg) 3.084 1.900 

3 Χωρητικότητα (m³) 67.3 33 

4 Φορτίο (kg) 27.397 22.100 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αποτελούν, τα κατασκευαστικά στοιχεία του πλοίου (CAPACITY PLAN) και η 
τεχνική έκθεση του ναυπηγού, θεωρημένα από νηογνώμονα 
29

 https://el.wikipedia.org/ Η ταχύτητα των πλοίων διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Αργή ή βραδυπορίας (idling speed). 

 Μέτρια ή αποδοτική (cruising speed). 

 Μέση ταχύτητα (average speed). 

 Οικονομική (economic speed), ιδανική ταχύτητα σε συνάρτηση ωριαίας κατανάλωσης 
καυσίμων, (ποικίλει κατά τύπο πλοίου). 

 Υπηρεσιακή (service speed ή commercial speed), χαρακτηρίζεται η συνήθης 
ακολουθούμενη που μπορεί και να ταυτίζεται με την οικονομική, (που ποικίλει κατά τύπο πλοίου) 

 Μέγιστη ή «πάση δυνάμει» (full speed), η ανώτερη δυνατή που μπορεί έκτακτα ν΄ 
αναπτύξει ένα πλοίο (για κάποιο χρονικό διάστημα). 
Για λόγους συντονισμού και αντικειμενικής αξιολόγησης επί ίσων όρων, σε ότι αφορά στοιχεία 
ταχύτητας (για περαιτέρω αξιολόγηση) θα λαμβάνεται η ταχύτητα των 8 κόμβων.  
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4.3.1.4.2 Του χρόνου άφιξης / αγκυροβόλησης 
στον τελικό προορισμό συγκεκριμένων λιμένων30, με σκοπό να ολοκληρώνεται με 
το πρώτο φως ώστε να γίνεται πλήρη εκμετάλλευση της ημέρας, δεδομένου ότι 
υφίσταται χρονοναύλωση. 

 
4.3.1.5 Μέσα31 φορτοεκφόρτωσης κατάλληλα για την 

φορτοεκφόρτωση του μεταφερόμενου φορτίου που θα δηλωθεί σύμφωνα με την 
διάκριση των φορτίων και συγκεκριμένα, για τα πλοία τύπου V1Ξ της παρ. 4.2.2.: 

 
4.3.1.5.1 Απαιτείται η διάθεση κατάλληλων 

(σύμφωνα με τις δυνατότητες του πλοίου εκ κατασκευής και προορισμού) 
ανυψωτικών μέσων. Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή ανυψωτική ικανότητα. 

 
4.3.1.5.2 Επιθυμητή η διάθεση περονοφόρου 

(κλάρκ) οχήματος επί του πλοίου. 
 

4.3.1.6 Χώρο παραμονής / διαμονής και  χώρο ενδιαιτήσεως 
προσωπικού στο φορτηγό πλοίο (τουλάχιστον 2 ατόμων / συνοδών φορτίου). 
 
 4.4 Αξιοπιστία - Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Παρεχομένων 
Υπηρεσιών  
 

Όπως καθορίζεται στην ΜΟΠΥΠ, στην παρ. 7 της παρούσας και θα 
αναφερθεί στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, τα πιστοποιητικά 
που θα καταθέσει η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους 
αρμόδιους ανά αντικείμενο Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς πιστοποίησης και 
ειδικότερα: 
 

4.4.1  Εν ισχύ πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πρωτόκολλο 
Γενικής Επιθεώρησης) για το συγκεκριμένο πλοίο που θα χρησιμοποιηθεί κατά 
τη ναύλωση και θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. 

 
4.4.2  Πιστοποίηση για τη μεταφορά επικίνδυνων 

φορτίων, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Μεταφοράς 
Συσκευασμένων Επικίνδυνων Ουσιών (IMDG CODE). Συγκεκριμένα: 

 
4.4.2.1 Βεβαίωση Καταλληλότητας για την 

μεταφορά επικίνδυνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ ελληνικών λιμένων (ΠΔ 
405/96). 

 
4.4.2.2 Βεβαίωση μη εφαρμογής του Διεθνή 

Ναυτιλιακού Κώδικα Μεταφοράς Συσκευασμένων Επικίνδυνων Ουσιών (IMDG 
CODE) (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της Υ.Α. 1218.14/1/95 – 
ΦΕΚ 531Β 20-6-1995). 

 

                                                 
30

 Όπως αναλύονται στην ομότιτλη ΜΟΠΥΠ και δύνανται να κοινοποιηθούν στον ενδιαφερόμενο / 
συμμετέχοντα σε συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των αντίστοιχων Ειδικών Όρων (ΕΟ) 
31

 Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την φόρτωση / εκφόρτωση του πλοίου, ήτοι, κρένια / μπίγες – 
γερανοί 
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4.4.2. 3 Βεβαίωση Καταλληλότητας για την 
μεταφορά επικίνδυνων ειδών της κλάσεων 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2, 8 & 9 (ΠΔ 405/96). 

 
4.5 Δυνατότητα Συντήρησης 
 
 Δεν απαιτείται ανάλυση της παραγράφου, με μέριμνα πλοιοκτήτη. 
 
4.6      Περιβάλλον  
 

 Δεν απαιτείται ανάλυση της παραγράφου 
 
4.7  Σχεδίαση και Κατασκευή 
 
 Δεν απαιτείται ανάλυση της παραγράφου 
 
4.8 Παρελκόμενα 
 
 Δεν απαιτείται ανάλυση της παραγράφου 

 
5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ   
 
 5.1 Συσκευασία 
 

Η συσκευασία για μεταφορά αποτελεί ευθύνη της Υπηρεσίας. 
 
 5.2 Επισήμανση 
 
  Η επισήμανση όπου και αν απαιτείται αποτελεί ευθύνη της 
Υπηρεσίας. 
 

5.3 Ασφάλιση Φορτίων  
 

Η ασφάλιση των φορτίων (Μεταφερόμενων Υλικών / Μέσων) 
αποτελεί ευθύνη της στρατιωτικής Υπηρεσίας και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των Ειδικών Όρων εάν απαιτηθεί. 
 
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

6.1 Όπως καθορίζονται αναλυτικά στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
6.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων – 

ελέγχων ανεξαρτήτως χρόνου και ο οικονομικός φορέας (εκναυλωτής) οφείλει να 
παράσχει όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και διευκολύνσεις στην αρμόδια 
επιτροπή για την εκτέλεση της εν λόγω επιθεώρησης – ελέγχου.  
 
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 7.1 Διαδικασία Πληρωμής Ναύλου  
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  7.1.1  Καταβολή του συμφωνηθέντος από την 

σύμβαση - ΣΠ / εκτελεστική σύμβαση του ναύλου μίσθωσης για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων δρομολογίων. 

 
  7.1.2  Η πληρωμή του ναύλου θα ενεργείται με μέριμνα 

του ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ), με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), με την 
υποβολή των εξής δικαιολογητικών: 

 
    7.1.2.1 Αντίγραφο ημερολογίου πλοίου. 
 
    7.1.2.2 Φορολογική και Ασφαλιστική 

Ενημερότητα και Βεβαίωση περί μη οφειλής στο δημόσιο. 
 
    7.1.2.3 Υπεύθυνη δήλωση του Πλοιάρχου, 

στην οποία θα φαίνονται τα διανυθέντα μίλια, οι ώρες ταξιδίου και τα αντίστοιχα 
καύσιμα που καταναλώθηκαν για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 

 
    7.1.2.4 Δελτίο Φόρτωσης. 
 
  7.1.3  Αναλυτικός υπολογισμός ναύλου: 
 
    7.1.3.1 Στην τιμή ναύλου δεν 

υπολογίζονται τα καύσιμα τα οποία θα βαρύνουν το ΓΕΣ. 
 
    7.1.3.2 Ο υπολογισμός των 

χορηγουμένων καυσίμων32, θα γίνεται με το τέλος κάθε δρομολογίου, σύμφωνα με 
το σύνολο των διανυθέντων μιλίων και την ωριαία κατανάλωση του πλοίου (εν 
πλω και εν όρμω) συναξιολογώντας τα παρακάτω: 

 
7.1.3.2.1 Τεχνική / οικονομική 

προσφορά του εκναυλωτή, στις οποίες αναφέρεται η ωριαία κατανάλωση των 
μηχανών του πλοίου σε καύσιμα (πλεύση και εν όρμω λειτουργία). 

 
7.1.3.2.2 Τα στοιχεία 

(διανυθέντα μίλια και ώρες ταξιδιού / ελλιμενισμού) όπως προκύπτουν από το 
ημερολόγιο του πλοίου. 

 
7.1.3.2.3 Μιλιομετρικές 

αποστάσεις βάσει του χάρτη της Ελλάδος και των στοιχείων του ημερολογίου.  
 

 7.2 Εγγυοδοσία 
 

                                                 
32

 Διευκρινίζεται ότι, ο χρόνος και ποσότητα διάθεσης του καυσίμου είναι ανεξάρτητος από την 
διαδικασία υπολογισμού / κοστολόγησης, καθόσον, η παροχή του καυσίμου θα πρέπει να γίνεται 
άμεσα με την αίτηση του εκναυλωτή για αποφυγή καθυστερήσεων εις βάρος της χρονοναύλωσης 
(που επιβαρύνει το Δημόσιο), η δε λογιστική τακτοποίηση δύναται να διενεργηθεί σε δεύτερο χρόνο 
ώστε να υφίσταται και η δυνατότητα διεξοδικού ελέγχου της κατανάλωσης με βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς. 
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Ο πάροχος εγγυάται την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης / ΣΠ καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υποβάλλοντας κατά περίπτωση 
τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης συμβάσεων / ΣΠ – εκτελεστικών συμβάσεων, 
όπως αναφέρονται στους όρους της διαδικασίας. 

 
7.3 Λοιπά, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις κείμενες διατάξεις. 

 
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 8.1 Ο πλοίαρχος του πλοίου υποχρεούται να εκτελεί τα δρομολόγια, 
σύμφωνα με προγραμματισμένο πλω, από το ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ) ή την 
ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ και όπως σαφώς θα καθορίζεται στη σύμβαση / συμφωνία 
πλαίσιο. 
 
 8.2 Εκπρόσωπος της εταιρείας ή ο πλοίαρχος, κατά την ανάθεση 
συγκεκριμένου μεταφορικού έργου, υποχρεούται να: 
  

8.2.1 Υλοποιεί επ’ ακριβώς τα συμφωνηθέντα με το ΓΕΣ. 
 
8.2.2 Αναφέρει τηλεφωνικά σε συγκεκριμένες φάσεις της 

μεταφοράς, όπως θα ενημερωθεί από το ΓΕΣ ή την ΑΣΔΥΣ. 
 
8.2.3 Αναφέρει τυχόν θέματα που θα προκύπτουν άμεσα και να 

εισηγείται τρόπους αντιμετώπισης ή περαιτέρω χειρισμού. 
 
9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 9.1 Όπως καθορίζεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.  

 
9.2 Επιπλέον, Απαράβατοι Όροι και Κριτήρια Αξιολόγησης / 

Βαθμολόγησης σύμφωνα με τον Πίνακα της Προσθήκης Ι της παρούσας. 
 
9.3 Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται με την οικονομική προσφορά 

να υποβάλουν σε ευρώ μέχρι και 2 δεκαδικά ψηφία, τα παρακάτω κόστη: 
 
  9.3.1 Κόστος ναύλωσης (για τη συνολική διάρκεια ναύλωσης33) 
 
  9.3.2 Λειτουργικά κόστη πλοίου 

 
9.3.2.1 Κατανάλωση καυσίμου34 (ωριαία) 

                                                 
33

 Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την μηνιαία ναύλωση 
ή αν αλλιώς ορίζεται στους Ειδικούς Όρους 
34

 Βιβλιοθήκη του Ναυτικού, «Στοιχεία Ναυτικών Μηχανών για Πλοιάρχους», Ίδρυμα Ευγενίδου, 
Γεωργίου Φ. Δανιήλ, Αθήνα 2006, Κεφάλαιο 11

ο
, παράγραφος 11.1, σελ. 178, «Ορισμός και τιμές 

της ειδικής ανά ίππο και ώρα κατανάλωσης»: 
Παράγραφος Α γ): «Για τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)» 
         Δίχρονες Μηχανές πετρελαίου: 180 – 220 γραμμάρια ανά ίππο την ώρα 
         Τετράχρονες Μηχανές πετρελαίου: 160 – 200 γραμμάρια ανά ίππο την ώρα 
1 Λίτρο (L ή lt) x Eιδικό βάρος υλικού (E.B.) = κιλά (Kg) ή γραμμάρια (gr) 
1 lt Πετρέλαιο - Ντίζελ x Ε.Β. Πετρ. Ντίζελ (0.82- 0.87) =  820 – 870 gr  
δηλ. 1 κιλό πετρέλαιο είναι περίπου 1,22 λίτρα ή 1.000 κιλά (1 τόνος) είναι 1.220 λίτρα περίπου 
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9.3.2.1.1 Κατανάλωση εν  Πλω. 
 
9.3.2.1.2 Κατανάλωση εν  Όρμω. 
 

9.3.2.2 Τέλη φόρτωσης / εκφόρτωσης και λοιπά κόστη 
που σχετίζονται με τη διαχείριση του φορτίου (σύμφωνα με τους ειδικούς όρους). 

 
9.3.2.3 Τέλη ελλιμενισμού (διάρκεια ναύλωσης). 

 
Ο συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας (πάροχος υπηρεσιών) είναι 

υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό 
φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» 
(http://prodiagrafes.army.gr), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ». 

 
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 10.1 Αναλυτικός τρόπος αξιολόγησης / βαθμολόγησης της τεχνικής 
προσφοράς, όπως καθορίζεται στην Προσθήκη ΙΙ της παρούσας και στους 
Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης – ΣΠ. 
 
 10.2 Βασικοί – Κύριοι Ναυτιλιακοί και Λοιποί Όροι / Ορισμοί, όπως 
καθορίζονται στην Προσθήκη ΙΙΙ της παρούσας και στους Ειδικούς Όρους της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης – ΣΠ. 

 
11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις προδιαγραφές Ενόπλων 
Δυνάμεων (http://prodiagrafes.army.gr) υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται 
«ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ» με το οποίο είναι 
δυνατός ο σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής για την βελτίωσή της.

                                                                                                                                                    
Επισημαίνεται ότι, ο ανωτέρω υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τη δηλωθείσα (υποχρεωτικά 
με την τεχνική προσφορά) ιπποδύναμη των κυρίων μηχανών που χρησιμοποιούνται για την 
πρόωση του πλοίου και την ιπποδύναμη των ηλεκτρομηχανών που χρησιμοποιούνται εν όρμω για 
τις λειτουργίες του πλοίου. 



 





ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΣΤΗΝ 

 
      

ΠΕΔ - Β -  
      

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ V1Ξ 

 
 

       

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΙΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
1 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
2 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
3 

  

ΟΜΑΔΑ Ι  
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

    100.0%         

Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ               

1 

Το προς ναύλωση πλοίο πρέπει έχει 
όλα τα απαραίτητα τεχνικά / 
κατασκευαστικά στοιχεία για  την 
εκτέλεση μεταφοράς πάσης φύσεως 
στρατιωτικού και μη στρατιωτικού 
εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου 
«επικίνδυνων εμπορευμάτων» ), 
ανταλλακτικών, εργαλείων, οχημάτων , 
υλικών επικοινωνιών, παντός τύπου 
και κλάσης  φορτίου υλικών, οπλικών 
συστημάτων, καθώς και τα 
διαβαθμισμένα  υλικά, που 
χρησιμοποιούνται από τις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις (ΓΕΣ), σε 
οποιοδήποτε λιμάνι της Ελλάδος, 
ανεξάρτητα της ποιοτικής τους 

Ι,ΙΙ NAI / OXI ΑΟ       

Αναλόγως του 
τύπου 

μεταφερόμενου 
φορτίου 
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κατάστασης και του οποιουδήποτε 
χαρακτηρισμού τους (ως κυρίων ή όχι, 
αναλωσίμων, επικίνδυνων, ευπαθών, 
ελκυστικών κ.λπ.) ή του κατά 
περίπτωση παρουσιαζόμενου όγκου 
και βάρους τους 

2 Το πλοίο πρέπει να:               

α 

Είναι εμπορικό πλοίο Ξηρού Φορτίου 
τύπου V1Ξ, ήτοι, «Φορτηγό πλοίο» 
(Φ/Γ, M/V: Motor Vessel, Cargo 
Vessel, Cargo Ship, Cargo Vessel, 
Motor Ship, κ.λπ.). Το εν λόγω πλοίο 
ανήκει στην κατηγορία γενικού 
φορτίου – general cargo ships,  
χωρίς να αποκλείονται τα φορτηγά 
τεμα-χειώδους φορτίου (οχημάτων 
– Ro Rο), σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση  του Συνημμένου 
«3» της ΜΟΠΥΠ. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις των προδιαγραφών 
αφορούν σε φορτηγό πλοίο το οποίο, 
γενικά μεταφέρει στερεά φορτία σε 
τυποποιημένες συσκευασίες 
μεταφοράς (σε κιβώτια, δοχεία, 
σάκους, παλέτες, κ.λπ.) 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

β 

Έχει τη δυνατότητα αποκλειστικής 
μεταφοράς (κατά προτεραιότητα και 
εφόσον είναι εφικτό για λόγους 
ασφαλείας ταυτόχρονα εντός του ιδίου 
πλοίου) από τους Σχηματισμούς – 
Μονάδες ΠΕ/ΑΣΔΕΝ προς την   Ενιαία 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         
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Περιοχή Συντηρήσεως (ΕΠΣ) και 
αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των 
Σχηματισμών – Μονάδων της ΑΣ-
ΔΕΝ, των παρακάτω: 

(1) Υλικών – Εφοδίων               

(α) Πυρομαχικών σε παλέτες Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(β) Καυσίμων σε βαρέλια Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(γ) Ελαιολιπαντικών σε βαρέλια Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(δ) Κάδων λίπους Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(ε) Λοιπών υλικών και εφοδίων Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(2) Μέσων               

(α) Οχημάτων Γενικής Χρήσης            Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(β) Ρυμουλκών Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(3) Οπλικών Συστημάτων               

(γ) 
Λοιπών, συγκεκριμένου όγκου V1Ξ 
(διαστάσεων και βάρους) 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(4) Προσωπικού               

  
Ατομικής μεταφοράς – Συνοδών 
Φορτίων (τουλάχιστον δυο) 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

3 

Η διάκριση «φορτίων» αναλόγως 
όγκου (διατάσεων) και βάρους, που 
ισχύει για τον συγκεκριμένο τύπο 
πλοίου είναι: 

              

(α) 

Γενικού ξηρού φορτίου Τύπου «V1Ξ», 
με την μονάδα μετρήσεως της 
τυποποιημένης «μεταφερόμενης 
συσκευασίας»  ίση ή μικρότερη των 
διαστάσεων 4,5μ. (Μ), 2μ (Π), 2,10μ 
(Υ) και βάρους 3 τόνων (τον) 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         
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Επισήμανση: Οι αναφερόμενες 
(ελάχιστες) διαστάσεις (σε μέτρα) και 
το βάρος (σε τόνους) αφορούν σε 
μονάδα μετρήσεως (ΜΜ) της 
τυποποιημένης «μεταφερόμενης 
συσκευασίας» 

            

Ανάλυση σε 
σχετική 

υποσημείωση 
του κύριου 
μέρους της 

ΠΕΔ 

4 Βασικά Επιθυμητά Χαρακτηριστικά                

α 

Τα βασικά επιθυμητά χαρακτηριστικά 
του πλοίου που θα χρησιμοποιηθεί για 
την χρονοναύλωση και τη θαλάσσια 
εγχώρια μεταφορά, που υποχρεωτικά 
θα πρέπει να συνοδεύονται από την 
απαιτούμενη αλληλογραφία  
τεκμηρίωσης των δηλωμένων για 
περαιτέρω αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, είναι: 

Ι, II, & ΙΙΙ             

(1) 
Γενικές Πληροφορίες περί του 
πλοίου 

              

(α) Εθνικότητα Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(β) Ηλικία Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(γ) 

Καιρικές συνθήκες (κατάσταση 
θαλάσσης – Sea State) κάτω από τις 
οποίες επιτυγχάνεται η μέγιστη 
αποδοτικότητα  του πλοίου 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(2) 
Ναυπηγικά - Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

              

(α) 
Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
προσδέσεώς του σε όλους τους 
λιμένες ενδιαφέροντος: 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         
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1/ 

Ολικό μήκος  κατάλληλο για είσοδο / 
έξοδο και παραμονή / πρόσδεση 
στους λιμένες ενδιαφέροντος . 
Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό 

Ι, II, IV     10.0%     V(α) 

2/ 

Βύθισμα  (έμφορτο με την μέγιστη 
μεταφορική ικανότητα που δηλώνεται) 
κατάλληλο για είσοδο / έξοδο και 
παραμονή / πρόσδεση στους λιμένες 
ενδιαφέροντος. Επιθυμητό το 
μικρότερο δυνατό 

Ι, II, IV     10.0%     V(α) 

(β) 
Συνολική ιπποδύναμη σε ΗΡ/ώρα, 
για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 
καυσίμου: 

              

1/ Προωστήριων  μηχανών Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

2/ 
Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
(ηλεκτρομηχανή) 

Ι, II NAI / OXI ΑΟ         

(γ) 
Απαιτήσεις για το μεταφερόμενο 
φορτίο 
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1/ 

Ελάχιστη μεταφορική ικανότητα  
(ωφέλιμο φορτίο) πλοίου 1.000 
μετρικοί τόνοι (Μ/Τ) , επιθυμητή η 
μεγαλύτερη δυνατή μεταφορική 
ικανότητα. Πλοίο με μεταφορική 
ικανότητα κάτω της προαναφερθείσας 
αποκλείεται της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης / ΣΠ 
Επισημαίνεται ότι, κατά την 
τεκμηρίωση της πραγματικής 
μεταφορικής ικανότητας και για την 
πλήρη εκμετάλλευση του 
επιτρεπόμενου βυθίσματος, απαιτείται  
να συναξιολογηθούν υποχρεωτικά με 
τον συντελεστή στοιβασίας  / 
φόρτωσης του φορτίου και την 
αντίστοιχη κατανομή του όγκου στο 
κύτος (αμπάρι) με βασικό κριτήριο την 
επαρκή ευστάθεια  του πλοίου 
σύμφωνα με τον νηογνώμονα.                         

Ι, II 
1.000 

μετρικοί 
τόνοι (Μ/Τ) 

  20.0%     V(β) (γ) 

2/ 

Δυνατότητα (φυσικά / τεχνικά 
χαρακτηριστικά και νόμιμες 
πιστοποιήσεις) ασφαλούς μεταφοράς 
του φορτίου εντός της ελληνικής 
θαλάσσιας επικράτειας σε κλειστούς 
(υποχρεωτικά) χώρους του πλοίου 

Ι, II   ΑΟ         
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. / . 

3/ 

Ύπαρξη υποχρεωτικά τουλάχιστον 
ενός υποφράγματος  μέσα στο 
αμπάρι του πλοίου, ώστε πρακτικά να 
διαχωρίζεται το αμπάρι σε δυο (2) 
χωριστά τμήματα κατά την έννοια του 
ύψους και να καθίσταται δυνατή η 
πλήρη εκμετάλλευση του διατιθέμενου 
ύψους του αποθηκευτικού χώρου σε 
συνδυασμό με τους περιορισμούς (για 
λόγους ασφαλείας) της καθ΄ ύψους 
στοίβαξης συγκεκριμένων φορτίων 
(παλετών πυρομαχικών, βαρελιών, 
κ.λπ.) και τη συνολική μεταφορική 
ικανότητα του πλοίου 

Ι, II   ΑΟ         

4/ 

Δυνατότητα φόρτωσης / εκφόρτωσης 
και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
(Ε/Κ)  τύπου 20’ και 40’. Επιθυμητός ο 
μεγαλύτερος δυνατός αριθμός Ε/Κ. 

Ι, II     5.0%       

(δ) 
Ταχύτητα πλοίου  σε κόμβους, για 
τον υπολογισμό: 

              

1/ 

Της κατανάλωσης καυσίμου, σε 
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στη 
παρ.4.(β) του παρόντος (ιπποδύναμη 
– κατανάλωση) 

Ι, II     35.0%     V(α) (δ)  

2/ 

Του χρόνου άφιξης / αγκυροβόλησης 
στον τελικό προορισμό συγκεκριμένων 
λιμένων , με σκοπό να ολοκληρώνεται 
με το πρώτο φως ώστε να γίνεται 
πλήρη εκμετάλλευση της ημέρας, 
δεδομένου ότι υφίσταται 
χρονοναύλωση 

Ι, II     5.0%     

V(ε) Η 
απαίτηση 

αφορά στους 
κύριους 

λιμένες νήσων 
και ενδοχώρας 
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. / . 

(ε) 

Μέσα  φορτοεκφόρτωσης κατάλληλα 
για την φορτοεκφόρτωση του 
μεταφερόμενου φορτίου που θα 
δηλωθεί σύμφωνα με την διάκριση των 
φορτίων και συγκεκριμένα, για τα 
πλοία τύπου V1Ξ: 

              

1/ 

Απαιτείται η διάθεση κατάλληλων 
(σύμφωνα με τις δυνατότητες του 
πλοίου εκ κατασκευής και 
προορισμού) ανυψωτικών μέσων. 
Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή 
ανυψωτική ικανότητα. 

Ι, ΙΙ   

Α
Ο

 α
π

ο
τε

λ
εί

 η
 

ύ
π

α
ρ

ξη
 α

ν
υ
ψ

ω
τι

κ
ώ

ν
 

μ
έσ

ω
ν
  

10.0%     

V(β) ως προς 
την συνολική 
μεταφορική 
ικανότητα 

(αθροιστικά 
των 

διατιθέμενων 
μέσων) 

2/ 
Επιθυμητή η διάθεση περονοφόρου 
(κλάρκ) οχήματος επί του πλοίου 

Ι, ΙΙ NAI / OXI   5.0%       

(στ) 

Χώρο παραμονής / διαμονής και  
χώρο ενδιαιτήσεως προσωπικού στο 
φορτηγό πλοίο (τουλάχιστον 2 
ατόμων / συνοδών φορτίου) 

Ι, ΙΙ NAI / OXI ΑΟ         

5 Τόποι Φορτοεκφόρτωσης               

α Οι λιμένες της Ελλάδος Ι, ΙΙ NAI / OXI ΑΟ         
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. / . 

β 

Οι ακριβείς περιοχές και θέσεις των 
εγκαταστάσεων φόρτωσης και τελικού 
προορισμού / εκφόρτωσης (λόγω της 
αυτονόητης διαβάθμισης των εν λόγω 
πληροφοριών) θα κοινοποιηθούν στον 
εκναυλωτή κατά την φάση της 
υπογραφής της σύμβασης / 
συμφωνίας πλαίσιο (ΣΠ) ή την 
διαδικασία σύναψης εκτελεστικής 
σύμβασης κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του συμμετέχοντος ενδιαφερόμενου 
και την έγκριση του ΓΕΣ/Γ1. Στην 
περίπτωση αυτή το ΓΕΣ δεν 
δεσμεύεται για την παροχή στοιχείων 
εφόσον εκτιμήσει ότι υφίστανται 
ενδείξεις για θέματα εθνικής 
ασφάλειας, αντίθετα ο πάροχος 
δεσμεύεται για την διατήρηση του 
«εμπιστευτι-κού» της ενημέρωσης με 
σχετική ρήτρα 

Ι, ΙΙ NAI / OXI ΑΟ         

6 Τρόπος Φορτοεκφόρτωσης               

α 

Φόρτωση / εκφόρτωση στο «πλευρό» 
του πλοίου («sotto paniolo») ή όπως 
τυχόν θα επιβάλλεται από τους 
κανονισμούς του λιμένος και τις 
ιδιαιτερότητες του μεταφερόμενου 
φορτίου 

Ι, ΙΙ NAI / OXI ΑΟ         
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β 

Η εν λόγω διαδικασία επιβαρύνει το 
ΓΕΣ. Όταν γίνεται με μέσα και 
προσωπικό του λιμένος υποβάλλεται 
δαπάνη με μέριμνα του Σχηματισμού – 
Μονάδας της οικείας περιοχής, ενώ 
όταν γίνεται με μέσα και προσωπικό 
του πλοίου καταβάλλεται το κόστος 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
οικονομικής προσφοράς και τους 
όρους της σύμβασης. 

Ι, ΙΙ NAI / OXI ΑΟ         

γ 

Σε περίπτωση που ο λιμένας 
φορτοεκφόρτωσης δεν διαθέτει 
κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ή για 
οποιοδήποτε λόγω (πλην «ανωτέρας 
βίας)» δεν είναι δυνατή η φόρτωση / 
εκφόρτωση με προσωπικό και μέσα 
του λιμένος, τότε ο εκναυλωτής 
(εταιρεία που ενοικιάζει το πλοίο) είναι 
υπεύθυνος για την εύρεση, μίσθωση 
και εξόφληση ιδιωτικών μέσων και 
προσωπικού φορτοεκφόρτωσης. Στην 
περίπτωση αυτή η χρέωση των 
εργασιών φορτοεκφόρτωσης, θα 
γίνεται με βάση τα στοιχεία της 
οικονομικής προσφοράς και τους 
όρους της σύμβασης / συμφωνίας 
πλαίσιο 

Ι, ΙΙ NAI / OXI ΑΟ         
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δ 

Με μέριμνα του εκναυλωτή να 
διατίθεται επαρκής και κατάλληλος 
φωτισμός στα φορτοεκφορτωτικά μέσα 
του πλοίου / λιμένος (κατά περίπτωση) 
ώστε η διαδικασία να συνεχίζεται και 
υπό συνθήκες περιορισμένου ή μη 
φυσικού φωτισμού 

Ι, ΙΙ NAI / OXI ΑΟ         

  
ΟΜΑΔΑ ΙΙ                                                                     
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ  

    ΑΟ         

Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ               

7 
Διαδικασία Παραλαβής – Φόρτωσης 
– Μεταφοράς 

              

α 

Η παραλαβή των προς μεταφορά 
υλικών και μέσων / οχημάτων θα 
γίνεται από λιμάνι, το οποίο θα 
καθορίζεται όπως περιγράφεται στους 
Ειδικούς Όρους της Συμβάσεως / 
Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) και η 
παράδοση θα γίνεται σε λιμάνι που 
έχει προκαθορισθεί με την δυνατότητα 
τροποποίησης του λιμένα προορισμού 
«εν πλω», κατόπιν αιτήσεως της 
Υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την 
παραλαβή, εφόσον τροποποιηθούν οι 
συνθήκες της περιοχής (κλιματικές, 
τεχνική κατάσταση λιμένα, 
υπηρεσιακές απαιτήσεις κ.λπ.) σε 
οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου 

Ι   ΑΟ         
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β 

Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά / παραστατικά κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας (ΓΕΣ/Γ1 ή 
ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ ή ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ) 

Ι   ΑΟ         

γ 

Κατά την παραλαβή του υλικού ο ίδιος 
ο πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπός του υπογράφει 
πρωτόκολλο ή απόδειξη παραλαβής – 
φόρτωσης  των υλικών, στο οποίο θα 
φαίνεται ο κωδικός αριθμός, η 
ονομασία και η ποσότητα των  
παραλαμβανόμενων υλικών εις 
τριπλούν. Το πρωτόκολλο ή η 
απόδειξη θα υπογράφεται και από την 
Υπηρεσία. Με την υπογραφή  των 
πρωτοκόλλων ή των αποδείξεων και  
τυχόν άλλων συνοδευτικών εγγράφων 
των υλικών ο πλοίαρχος και κατ 
επέκταση η εταιρεία καθίσταται 
υπεύθυνος /-η. Από τα πρωτόκολλα ή 
τις αποδείξεις το ένα υποβάλλεται στο 
αρμόδιο Επιτελείο [ΓΕΣ/Γ1 
(ΔΥΔΜ)/2β1 ή ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ ή 
όπως θα ορίζεται στους όρους της 
σύμβασης / Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) ], 
το άλλο παραμένει στη βάση (Μονάδα 
- αποθήκη) και το τρίτο τηρείται από το 
μεταφορέα. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί ότι κάποια υλικά λείπουν 
ή είναι σε κακή κατάσταση αυτό θα 

Ι   ΑΟ         
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αναφέρεται στο πρωτόκολλο - 
παραλαβής ή απόδειξη και θα 
επιβάλλονται οι κατά περίπτωση 
κυρώσεις 

δ 

Τα υλικά που μεταφέρονται με πλοία 
θα εναποθηκεύονται κάτω από το 
κατάστρωμα του πλοίου (under deck) 
στο αμπάρι, εκτός εκείνων που 
βρίσκονται τοποθετημένα εντός 
χαλύβδινων εμπορευματοκιβωτίων 
(container), ή σε περιπτώσεις που 
αυτό απαγορεύεται από τους Διεθνείς 
Ναυτιλιακούς Κανονισμούς 

Ι   ΑΟ         

ε  

Επισημαίνεται ότι αποτελεί βασική 
ευθύνη της εταιρείας (εκναυλωτή) να 
ακολουθεί πιστά τυχόν ειδικές οδηγίες, 
περιορισμούς  αποθήκευσης ή / και 
συσκευασίας κατά την φόρτωση – 
μεταφορά και γενικές συνθήκες 
μεταφοράς για ορισμένες κατηγορίες 
υλικών και μέσων 

Ι   ΑΟ         

στ  

Ο εκναυλωτής είναι υπεύθυνος για 
όλες τις φάσεις μεταφοράς, από την 
παραλαβή μέχρι την παράδοση του 
υλικού / μέσου στον λιμένα του τελικού 
προορισμού βάσει του δρομολογίου 
κίνησης 

Ι   ΑΟ         
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ζ 

Αν κατά την μεταφορά των υλικών, 
αυτά  αποστέλλονται σε λανθασμένο 
προορισμό, από σφάλμα ή αμέλεια 
του εκναυλωτή, τότε αυτός είναι 
οικονομικά υπεύθυνος απέναντι στο 
ΓΕΣ, για την διαφορά μεταξύ των 
δαπανών που θα απαιτηθούν και του 
ποσού δαπάνης που θα έπρεπε να 
πληρωθεί αν τα υλικά είχαν αποσταλεί 
στον κανονικό προορισμό τους 

Ι   ΑΟ         

η 

Αναλυτικά στοιχεία δρομολογίου, 
χρονικών επιδιώξεων,  με λιμένες 
φόρτωσης και εκφόρτωσης, λόγω 
διαβάθμισης ασφαλείας των 
συγκεκριμένων πληροφοριών θα 
δοθούν μετά την σύναψη / υπογραφή 
της ΣΠ ή σύμβασης, κατόπιν σχετικής 
ρήτρας εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας, αποκλειστικά και 
μόνο στον ανάδοχο οικονομικό φορέα 
(εκναυλωτή). Η τελική διαμόρφωση 
του δρομολογίου και των ειδών / 
ποσοτήτων προς μεταφορά θα γίνεται 
προ της σύναψης της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης (σε περίπτωση 
που υφίσταται σχετική ΣΠ) 

Ι   ΑΟ         
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θ 

Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται σε 
«τυποποιημένες συσκευασίες» όπως 
προσδιορίζεται στην ομότιτλη ΜΟΠΥΠ 
. Η μεταφορά των πυρομαχικών θα 
γίνεται σε παλέτες ή τυποποιημένες 
συσκευασίες ή κατάλληλους φορείς. 
Με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη 
του πλοιάρχου θα καθορίζεται και η 
αναλυτική διαδικασία / σειρά 
φόρτωσης ώστε να γίνεται πλήρη 
εκμετάλλευση των αποθηκευτικών 
χώρων του πλοίου και να 
αποφεύγονται εσωτερικές ή και 
εξωτερικές μετακινήσεις των φορτίων 
που θα είχαν ως αποτέλεσμα την 
απώλεια χρόνου (εις βάρος της 
χρονοναύλωσης) 

Ι   ΑΟ         

8 
Διαδικασία Εκφόρτωσης – 
Παράδοσης – Ποιοτικού Ελέγχου Ι   ΑΟ         

α 

Κατά την παράδοση των υλικών στο 
λιμάνι (τόπος προορισμού), θα 
υπογράφεται σχετικό βεβαιωτικό / 
παραστατικό παραλαβής εις τριπλού, 
από τον πλοίαρχο ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο και από την αρμόδια 
Επιτροπή του οικείου Σχηματισμού - 
Μονάδας που θα είναι ο παραλήπτης 
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β 

Ο ποιοτικός έλεγχος, με την έννοια της 
καλής και ασφαλούς εκτέλεσης της 
κάθε μεταφοράς άνευ ζημιών, φθοράς 
ή αλλοιώσεως των φορτίων και η 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους, 
θα ενεργείται κατά την παράδοση, από 
την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τις 
οδηγίες, τις εντολές τους, τις 
ισχύουσες διατάξεις και τις προβλέψεις 
της ΣΠ / σύμβασης 

              

γ 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
καθορίζεται κατά την ανάθεση του 
μεταφορικού έργου στην σύμβαση. 
Δύναται, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις (λόγοι 
«ανωτέρας βίας») να παρατείνεται / 
τροποποιείται (κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης), ύστερα 
από σχετικό αίτημα του εκναυλωτή 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή 
με πρωτοβουλία των αρμοδίων 
οργάνων της στρατιωτικής Υπηρεσίας 
κατόπιν σχετικής αποδοχής από τον 
εκναυλωτή, σύμφωνα και τις κείμενες 
θεσμικές διατάξεις και τις προβλέψεις 
των ειδικών όρων της διακήρυξης. 

              

9 Αξιοπιστία  Ι   ΑΟ         
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Όπως καθορίζεται στην ΜΟΠΥΠ και 
θα αναφερθεί στους Ειδικούς Όρους 
της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, τα 
πιστοποιητικά που θα καταθέσει η 
ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να 
έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους 
ανά αντικείμενο Εθνικούς ή Διεθνείς 
φορείς πιστοποίησης και ειδικότερα: 

              

α 

Εν ισχύ πιστοποιητικό αξιοπλοΐας 
(Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης) 
για το συγκεκριμένο πλοίο που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά τη ναύλωση και 
θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια 
κρατική υπηρεσία 

              

β 

Πιστοποίηση για τη μεταφορά 
επικίνδυνων φορτίων, σύμφωνα με τον 
Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Μεταφοράς 
Συσκευασμένων Επικίνδυνων Ουσιών 
(IMDG CODE). Συγκεκριμένα: 

              

(1) 

Βεβαίωση Καταλληλότητας για την 
μεταφορά επικίνδυνων ειδών της 
κλάσης 1 μεταξύ ελληνικών λιμένων 
(ΠΔ 405/96) 

              

(2) 

Βεβαίωση μη εφαρμογής του Διεθνή 
Ναυτιλιακού Κώδικα Μεταφοράς 
Συσκευασμένων Επικίνδυνων Ουσιών 
(IMDG CODE) (σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της Υ.Α. 
1218.14/1/95 – ΦΕΚ 531Β 20-6-1995) 
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(3) 

Βεβαίωση Καταλληλότητας για την 
μεταφορά επικίνδυνων ειδών της 
κλάσεων 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 & 9 (ΠΔ 405/96) 

              

10 Συσκευασία               

  
Η συσκευασία για μεταφορά αποτελεί 
ευθύνη της Υπηρεσίας 

            
Αφορά την 
Υπηρεσία 

11 
Ασφάλιση Μεταφερόμενων Υλικών / 
Μέσων 

              

  

Αποτελεί ευθύνη της στρατιωτικής 
Υπηρεσίας και θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
Ειδικών Όρων εάν απαιτηθεί 

            
Αφορά την 
Υπηρεσία 

12 Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι               

  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για 
την διεξαγωγή επιθεωρήσεων – 
ελέγχων ανεξαρτήτως χρόνου και ο 
οικονομικός φορέας (εκναυλωτής) 
οφείλει να παράσχει όλες τις 
αιτούμενες πληροφορίες και 
διευκολύνσεις στην αρμόδια επιτ-ροπή 
για την εκτέλεση της εν λόγω 
επιθεώρησης – ελέγχου 

Ι   ΑΟ         

13 Γενικές Απαιτήσεις Ι   ΑΟ         

α 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής και μετά την υπογραφή της 
σύμβασης / ΣΠ, να προβεί σε 
υλοποίηση ανεξάρτητης μεταφοράς 
ειδών με μέσο και τρόπο που θα 
εξασφαλίζει τις ανάγκες της, 
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ανεξαρτήτως των προβλέψεων της 
σύμβασης / ΣΠ, οι οποίες (στην 
περίπτωση αυτή) δεν θα είναι 
δεσμευτικές για τις ΕΔ 

β 

Σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης κάθε 
μεταφοράς, με αποκλειστική ευθύνη 
του εκναυλωτή πρέπει να τηρούνται 
όλοι οι κανονισμοί υγιεινής, ασφαλείας 
και πυρασφάλειας που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία 

              

γ 

Οι προς εκτέλεση μεταφορές, θα 
αναλαμβάνονται από τον εκναυλωτή 
μετά από ρητή - έγγραφη «ειδοποίηση 
/ εντολή φόρτωσης» που θα απευθύνει 
το ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)/2β1 - 
ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ ή εξουσιοδοτημένο 
κλιμάκιο των ΕΔ όπως θα 
προσδιορισθεί σαφώς στη σύμβαση / 
ΣΠ. 

              

δ 

Ο εκναυλωτής υποχρεούται κατά την 
εκτέλεση των μεταφορών να 
αποφεύγει επικίνδυνες – ευαίσθητες 
περιοχές, όπως εμπόλεμες ζώνες, 
περιοχές με δράση παραστρατιωτικών 
ομάδων, κλπ. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί κάποια κίνηση από περιοχή 
που υφίστανται ενδείξεις 
χαρακτηρισμού ως «ευαίσθητης 
περιοχής», τότε ο μεταφορέας 
υποχρεούται να ενημερώσει αρμοδίως 
το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο ή την 
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στρατιωτική Υπηρεσία που θα ορισθεί 
στη σύμβαση / ΣΠ και στη συνέχεια να 
ακολουθήσει ρητά τις ανάλογες 
γραπτές οδηγίες 

ε  

Στην περίπτωση που παραστεί 
απαίτηση από το ΓΕΣ, για χρήση του 
πλοίου σε χρόνο μη 
προγραμματισμένο εντός ενός 
ημερολογιακού έτους (μη 
υπερβαίνοντας τη συνολική διάρκεια 
των συμβάσεων / εκτελεστικών 
συμβάσεων σε χρόνο / ημέρες - 
μήνες), ο εκναυλωτής υποχρεούται να 
διαθέσει είτε το συγκεκριμένο πλοίο, 
είτε άλλο «ισοδύναμο» (παρόμοιων 
τεχνικών χαρακτηριστικών), είτε 
εναλλακτικό θαλάσσιο μεταφορικό 
μέσο, με το αυτό μίσθωμα και με βάση 
τους ίδιους όρους της σχετικής 
σύμβασης / ΣΠ μεταφοράς, για την 
κάλυψη της απαίτησης του ΓΕΣ – 
ΑΣΔΥΣ – ΑΣΔΕΝ, εντός των 
παρακάτω χρόνων ενημέρωσης και 
απόκρισης / διάθεσης: 

              

(1) 

Πλοίο που προβλέπεται η ναύλωσή 
του από την σύμβαση / ΣΠ, 
ενημέρωση το αργότερο εντός 2 
μηνών  προ της επιθυμητής 
ημερομηνίας έναρξης εκτέλεσης 
μεταφοράς. 
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(2) 

Πλοίο ή θαλάσσιο μεταφορικό μέσο 
που δεν προβλέπεται η ναύλωσή του 
από την σύμβαση / ΣΠ, ενημέρωση το 
αργότερο εντός 4 μηνών  προ της 
επιθυμητής ημερομηνίας έναρξης 
εκτέλεσης μεταφοράς 

              

στ 

Η "παράδοση" και η 
"επαναπαράδοση" του πλοίου θα γίνει 
σε λιμένα που θα καθορίζεται στη 
σύμβαση / ΣΠ. Η παράδοση και η 
επαναπαράδοση θα λάβει χώρα την 
ημέρα λήξης της κυρίας ή της τυχόν 
κατά παράταση ναύλωσης με βάση 
την εκτελεστική σύμβαση. Αν κατά την 
ημέρα επαναπαράδοσης το πλοίο 
ευρίσκεται εν πλω ή σε άλλο λιμάνι 
(εκτός του σχεδιασθέντος στην 
εκτελεστική σύμβαση ως τελικό 
προορισμό) τότε για τις ημέρες μέχρι 
του κατάπλου του στον συμφωνηθέντα 
λιμένα και της παράδοσης του μετά 
την πλήρη εκφόρτωσή του, στον 
εκναυλωτή θα καταβληθεί ναύλος από 
τον ναυλωτή κατ αναλογία βάσει του 
μηνιαίου μισθώματος του πλοίου 

              

ζ Σε περίπτωση βλάβης:               

(1) 
Μικρής και άμεσα επισκευάσιμης εντός 
24ώρου 
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Αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί το 
αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
ωρών, άλλως σε αντίθετη περίπτωση 
παύει να καταβάλλεται μετά την 
παρέλευση του χρονικού αυτού ορίου 
ο ναύλος 

              

(2) 
Μεγάλης βλάβης με εκτιμώμενη 
αποκατάσταση άνω των είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών 

              

(α) 

Ο εκναυλωτής του πλοίου, 
υποχρεούται μετά τις είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες να αντικαταστήσει το πλοίο 
με άλλο, με προδιαγραφές που 
καλύπτουν την παρούσα μελέτη - ΠΕΔ 
(χωρητικότητας, ταχύτητας κ.λπ.), 
χωρίς επιπρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας και με 
βάση τους ίδιους όρους της σχετικής 
σύμβασης - ΣΠ / εκτελεστικής 
σύμβασης μεταφοράς, άλλως ο 
ναυλωτής έχει το δικαίωμα να προβεί 
στη ναύλωση άλλου κατάλληλου 
πλοίου της αυτής κατηγορίας σε βάρος 
του εκναυλωτή. Για την επιβεβαίωση 
της εν λόγω δυνατότητας, ο 
υποψήφιος υποχρεούται, επί ποινή 
απορρίψεως της συμμετοχής του σε 
περίπτωση μη υποβολής, να υποβάλει 
με τον φάκελο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής συμφωνητικό 
συνεργασίας με τον ιδιοκτήτη / εταιρεία 
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που θα διαθέσει το εν λόγω πλοίο 
«αντικατάστασης» και φάκελο 
τεκμηρίωσης της «ισοδυναμίας» που 
θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, 
CAPACITY PLAN με DEADWEIGHT 
SCALE (Σχέδιο χωρητικότητας με 
κλίμακα νεκρού βάρους) και TRIM 
AND STABILITY BOOKLET, 
(Εγχειρίδιο Ισορροπίας και της 
σταθερότητας) θεωρημένα από 
νηογνώμονα  

(β) 

Ο εκναυλωτής του πλοίου 
υποχρεούται να προβεί στη 
μεταφόρτωση υλικών και ρυμούλκηση 
του πλοίου με ιδία κόστη 

              

(γ) 

Ο ναύλος δεν καταβάλλεται για το 
σύνολο του χρονικού διαστήματος το 
οποίο το πλοίο βρίσκεται εκτός 
εκτέλεσης θαλάσσιου δρομολογίου 
(πλους) και διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης  (μεταφόρτωσης) 
του φορτίου 

              

(δ) 

Σε περίπτωση ναύλωσης άλλου 
πλοίου από τον ναυλωτή, ο 
εκναυλωτής επιβαρύνεται με το ναύλο 
που θα συμφωνηθεί και χωρίς να 
υπερβαίνει μέχρι και το 30% του 
αντίστοιχου ναύλου της ΣΠ / 
συγκεκριμένης εκτελεστικής σύμβασης 
αναλογικά (ανά ημέρα ναύλωσης) 

              

14 Διαδικασία Πληρωμής Ναύλου Ι   ΑΟ         
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α 

Καταβολή του συμφωνηθέντος από 
την σύμβαση - ΣΠ / εκτελεστική 
σύμβαση του ναύλου μίσθωσης για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων 
δρομολογίων 

              

β 

Η πληρωμή του ναύλου θα ενεργείται 
με μέριμνα του ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ), με την 
έκδοση Τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος (ΤΧΕ), με την υποβολή 
των εξής δικαιολογητικών: 

              

1/ 
Το αντίγραφο του ημερολογίου πλοίου 
το οποίο θα πρέπει να είναι αρμοδίως 
θεωρημένο 

              

2/ 
Φορολογική και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα και Βεβαίωση περί μη 
ύπαρξη οφειλής στο δημόσιο 

              

3/ 

Υπεύθυνη δήλωση του Πλοιάρχου, 
στην οποία θα φαίνονται τα διανυθέντα 
μίλια, οι ώρες ταξιδίου και τα 
αντίστοιχα καύσιμα που 
καταναλώθηκαν για τον συγκεκριμένο 
δρομολόγιο 

              

4/ Αντίγραφο του Δελτίου Φόρτωσης               

γ Αναλυτικός υπολογισμός ναύλου               

(1) 
Στην τιμή ναύλου δεν υπολογίζονται τα 
καύσιμα τα οποία θα βαρύνουν το ΓΕΣ 
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(2) 

Ο υπολογισμός των χορηγουμένων 
καυσίμων , θα γίνεται με το τέλος κάθε 
δρομολογίου (εκτελεστικής σύμβασης), 
σύμφωνα με το σύνολο των 
διανυθέντων μιλίων και την ωριαία 
κατανάλωση του πλοίου (εν πλω και 
εν όρμω) συναξιολογώντας τα 
παρακάτω: 

              

(α) 

Τεχνική / οικονομική προσφορά του 
εκναυλωτή, στις οποίες αναφέρεται η 
ωριαία κατανάλωση των μηχανών του 
πλοίου σε καύσιμα (πλεύση και εν 
όρμω λειτουργία) 

              

(β) 

Τα στοιχεία (διανυθέντα μίλια και ώρες 
ταξιδιού / ελλιμενισμού) όπως 
προκύπτουν από το ημερολόγιο του 
πλοίου 

              

(γ) 
Μιλιομετρικές αποστάσεις βάσει του 
χάρτη της Ελλάδος 

              

δ 
Λοιπά, σύμφωνα με τους ειδικούς 
όρους και τις κείμενες διατάξεις 

              

15 Εγγυοδοσία Ι   ΑΟ         

  

Ο πάροχος εγγυάται την καλή και 
πιστή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης / ΣΠ καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, υποβάλλοντας κατά 
περίπτωση τις εγγυητικές καλής 
εκτέλεσης συμβάσεων / ΣΠ – 
εκτελεστικών συμβάσεων, όπως 
αναφέρονται στους όρους της 
διαδικασίας 
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16 Λοιπά Στοιχεία Ι   ΑΟ         

  
Όπως θα προσδιορισθούν στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους 

              

 
 

 
      

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       

 

Επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση / βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων  
απαιτείται η εξέταση των αναφερομένων και στο κύριο μέρος της ΠΕΔ  

I  

Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς που υποχρεούται να υποβάλει ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας, όπως προσδιορίζονται σαφώς στο κύριο μέρος της Προδιαγραφής  
(υποχρεωτική η υποβολή του συνόλου των αναφερομένων  στοιχείων πιστοποίησης / βεβαίωση ή κατά 
περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης, κλπ. μαζί με την τεχνική προσφορά). Επίσης, για την κάλυψη μέρους / 
συγκεκριμένων απαιτήσεων, δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο σχετικό Φύλλο 
Συμμόρφωσης του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, το οποίο (ΦΣ) φέρει δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
εταιρεία.  

 

ΙΙ Μακροσκοπικός  Έλεγχος (κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής όπου και εάν απαιτείται)   

ΙΙΙ 
Ισχύει κατά περίπτωση για το προς ναύλωση πλοίο, αναλόγως του επιθυμητού προς μεταφορά φορτίου, 
όπως αναλύεται στο κύριο μέρος της ΠΕΔ  

 

ΙV 

Η αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς υποχρεωτικά ελέγχει τα στοιχεία του 
προσφερόμενου πλοίου με τα δεδομένα των λιμένων ενδιαφέροντος προκειμένου να διαπιστωθεί η κάλυψη 
του όρου. Κατά την εν λόγω ενέργεια δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο / συμμετέχοντα οικονομικό 
φορέα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης  

 

V Βαθμολογία  (αναλογική κατά περίπτωση)       

(α) Καλύτερη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας) λαμβάνουν οι μικρότερες τιμές    

(β) Καλύτερη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας)  λαμβάνουν οι μεγαλύτερες τιμές    

(γ) 

Για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση / βαθμολόγηση η αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων δύναται να 
ζητήσει και ο υποψήφιος συμμετέχων στις διαδικασίες, οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει το 
αργότερο εντός 5 ημερολογιακών ημερών οποιοδήποτε έγγραφο / πιστοποιητικό / εγκεκριμένο σχέδιο 
τεκμηριώνει τα δηλωθέντα στοιχεία για την κάλυψη της συγκεκριμένης μεταφορικής ικανότητας και τύπο 
φορτίου  

 

(δ) Καλύτερη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας)  λαμβάνει η μικρότερη κατανάλωση  



(ε) 
Για λόγους διαφάνειας,  συντονισμού, ίσης μεταχείρισης και κοινής αντιμετώπισης, καθορίζεται 
συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης σε ανεξάρτητη Προσθήκη της παρούσας. Ως ταχύτητα θεωρείται η 8 
κόμβοι την ώρα.  

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΣΤΗΝ  
ΠΕΔ – Β - ….. 

 

  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

1. Θεσμικά Κείμενα (επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία, προς 
υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων) 

 
α. Ν.3433/06 
 

(1) Άρθρο 17 (Επιτροπές εμπειρογνωμόνων) 
 

Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων έχουν τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

 
    (α) Προβαίνουν σε πλήρη τεχνική αξιολόγηση των 
προσφορών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζονται από τον αρμόδιο 
φορέα κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού. 
 
    (β) Βαθμολογούν, με αριθμητικό συντελεστή, επί 
τοις εκατό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου αυτού. 
 
    (γ) Συντάσσουν αιτιολογημένο πρακτικό στο οποίο 
αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώμη της μειοψηφίας. 
 

(2) Άρθρο 56 (Αξιολόγηση προσφορών), όπως τροποποι-
ήθηκε με τον Ν. 3648/08 και ισχύει σήμερα. 

 
(α) Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την 

τελική επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα στοιχεία των Ειδικών Όρων (ΕΟ), Προδιαγραφής 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) και των Γενικών Όρων (ΓΟ). 

 
(β) Όλα τα επιμέρους κριτήρια των Ομάδων 

βαθμολογούνται αυτόνομα με μέγιστη βαθμολογία το 100. Προσφορές με 
συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης κατώτερη των 75 βαθμών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
β. Ν.3978/11 

 
(1) Άρθρο 85 (Αποσφράγιση και έλεγχος προσφορών) 
 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και τη 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές. 

 
(2) Άρθρο 86 (Αποσφράγιση και έλεγχος προσφορών) 
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Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σε περίπτωση ισοδύναμων 
προσφορών μεταξύ δύο ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η κατακύρωση 
γίνεται σε εκείνον του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 
που οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή προσφοράς, τότε η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επιλέγεται κατόπιν 
διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού 
κληθούν οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές, 
μέσα σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

 
γ. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) υπ. αριθ. 246883 (ΦΕΚ Β΄ 482, 

18 Μαρ 2008) «Καθορισμός Μεθόδου Αξιολόγησης Προσφορών για την Ανάδειξη 
της Συμφερότερης Προσφοράς επί των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων» 

 
(1) Άρθρο 1 
 

(α) Συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά 
που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ). 

 
(β) Η Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς (ΣΒΠ)  

για τη συγκεκριμένη διαδικασία ισούται με την ανοιγμένη τιμή (ΑΤ), δηλαδή: 
ΣΒΠ=C1*AT, όπου C1=1, διότι δεν υφίστανται τα λοιπά κριτήρια του τύπου, 
δηλαδή, η εγχώρια βιομηχανική  συμμετοχή (ΕΒΣ), το έργο της εγχώριας 
βιομηχανίας (ΕΕΒ), τα αντισταθμιστικά ωφελήματα (ΑΩ), το χρονοδιάγραμμα 
πληρωμών (ΧΠ) και το κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ). 

 
(2) Άρθρο 2 
 

(α) Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της 
τιμής προσφοράς προς την συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. Η 
προσφορά με το μικρότερο λόγο βαθμολογείται με 100 (άριστα) και οι υπόλοιπες 
προσφορές βαθμολογούνται αναλογικά. 

 
(β) Η βαθμολογία εξάγεται από τα βαθμολογούμενα 

κριτήρια της ΜΕΑ ΠΕ / ΠΕΔ, όπως αναλύονται στη συνέχεια του παρόντος. 
 
(γ) Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

προσδιορίζεται επ΄ ακριβώς και το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 
100.  

 
(δ) Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται 

αυτόνομα με μέγιστη βαθμολογία το 100. Κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης 
του κριτηρίου λαμβάνει βαθμολογία 75. 

 
(ε) Προσφορές με συνολική βαθμολογία της 

τεχνικής αξιολόγησης κατώτερη των 75 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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(3) Λοιπά Άρθρα 3 έως 7 του εν λόγω ΦΕΚ δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής καθόσον αφορούν σε κριτήρια που δεν εξετάζονται για το λόγο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.β.(1)(β) του παρόντος. 

 
2. Αναλυτικός Τρόπος Αξιολόγησης / Βαθμολόγησης Τεχνικής 

Προσφοράς (Προσθήκη Ι της παρούσας ΠΕΔ) 
 

α. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων χαρακτηρίζονται ως 
«απαράβατοι όροι» (ΑΟ) και η μη κάλυψη έστω και ενός εξ αυτών κρίνει την 
τεχνική προσφορά «μη αποδεκτή». 

 
β. Απαράβατοι Όροι που χρήσουν εξειδικευμένης τεκμηρίωσης 
 
 (1) Παρ. 4.α.(1)(γ) του Πίνακα  

 
(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «… Καιρικές συνθήκες 

(κατάσταση θαλάσσης – Sea State) κάτω από τις οποίες επιτυγχάνεται η μέγιστη 
αποδοτικότητα  του πλοίου». 
 

(β) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τεχνική έκθεση του 
ναυπηγού, θεωρημένη από νηογνώμονα καθώς επίσης και από το υπ. αριθ. 9 
Εγχειρίδιο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΕΑΝ-9). 

 
 (2) Παρ. 4.α.(2)(στ) του Πίνακα  

 
(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «Χώρο παραμονής / 

διαμονής και  χώρο ενδιαιτήσεως προσωπικού στο φορτηγό πλοίο (τουλάχιστον 2 
ατόμου / συνοδού φορτίου)». 

 
(β) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τα κατασκευαστικά 

σχέδια του πλοίου και τεχνική έκθεση ναυπηγού, θεωρημένα από νηογνώμονα. Το 
πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του ΠΔ 259/81 (Περί 
Ενδιαίτησης). Η ύπαρξη σωστικών μέσων για την ασφαλή μεταφορά του εν λόγω 
προσωπικού δεν αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης στο παρόν κριτήριο.  

 
γ. Βαθμολογούμενες απαιτήσεις 
 

Τα βασικά επιθυμητά χαρακτηριστικά του πλοίου που θα 
χρησιμοποιηθεί για την χρονοναύλωση και τη θαλάσσια εγχώρια μεταφορά, που 
υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από την απαιτούμενη αλληλογραφία  
(έγγραφα) τεκμηρίωσης των δηλωμένων για περαιτέρω αξιολόγηση / 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, είναι: 

 
 (1) Παρ. 4.α.(2)(α)1/ του Πίνακα  
 

(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «Ολικό μήκος  κατάλληλο 
για είσοδο / έξοδο και παραμονή / πρόσδεση στους λιμένες ενδιαφέροντος . 
Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό». 
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(β) Διευκρίνιση: Η αξιολόγηση / βαθμολόγηση θα 
γίνει ως εξής: 
 

1/ Πλοία με το μικρότερο δυνατό μήκος, 
λαμβάνουν αναλογική βαθμολογία με μέγιστο προβλεπόμενο συντελεστή  10%. 

 
2/ Ο τρόπος της αναλογικής βαθμολόγησης 

αναλύεται στη συνέχεια του παρόντος. 
 

(γ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τα κατασκευαστικά 
στοιχεία του πλοίου όπως αναλυτικά φαίνονται στο CAPACITY PLAN με 
DEADWEIGHT SCALE (Σχέδιο χωρητικότητας με κλίμακα νεκρού βάρους) και 
TRIM AND STABILITY BOOKLET, (Εγχειρίδιο  Ισορροπίας και της σταθερότητας) 
θεωρημένα από νηογνώμονα. Το πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
προβλέψεις του ΝΔ 973/71 (Περί Καταμέτρησης) και ΠΔ 1337/81 (Περί 
Ευστάθειας). 

 
 (2) Παρ. 4.α.(2)(α)2/ του Πίνακα  
 

(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «Βύθισμα  (έμφορτο με 
την μέγιστη μεταφορική ικανότητα που δηλώνεται) κατάλληλο για είσοδο / έξοδο και 
παραμονή / πρόσδεση στους λιμένες ενδιαφέροντος. Επιθυμητό το μικρότερο 
δυνατό». 
 

(β) Διευκρίνιση: Η αξιολόγηση / βαθμολόγηση θα 
γίνει ως εξής: 
 

1/ Πλοία με το μικρότερο δυνατό βύθισμα, 
λαμβάνουν αναλογική βαθμολογία με μέγιστο προβλεπόμενο συντελεστή  10%. 

 
2/ Ο τρόπος της αναλογικής βαθμολόγησης 

αναλύεται στη συνέχεια του παρόντος. 
 
3/ Επισημαίνεται ότι το βύθισμα θα εξεταστεί 

με βάση το μέγιστο φορτίο (μεταφορική ικανότητα που έχει δηλωθεί) και σε 
συνδυασμό με την αντίστοιχη μεταφορική ικανότητα. 

 
(γ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τα κατασκευαστικά 

στοιχεία του πλοίου όπως αναλυτικά φαίνονται στο CAPACITY PLAN με 
DEADWEIGHT SCALE (Σχέδιο χωρητικότητας με κλίμακα νεκρού βάρους) και 
TRIM AND STABILITY BOOKLET, (Εγχειρίδιο  Ισορροπίας και της σταθερότητας) 
θεωρημένα από νηογνώμονα. Το πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
προβλέψεις του ΝΔ 973/71 (Περί Καταμέτρησης) και ΠΔ 1337/81 (Περί 
Ευστάθειας). 
 
   (3) Παρ. 4.α.(2)(γ)1/ του Πίνακα 
 

(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «Ελάχιστη μεταφορική 
ικανότητα  (ωφέλιμο φορτίο) πλοίου 1.000 μετρικοί τόνοι (Μ/Τ) , επιθυμητή η 
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μεγαλύτερη δυνατή μεταφορική ικανότητα. Πλοίο με μεταφορική ικανότητα κάτω της 
προαναφερθείσας αποκλείεται της διαδικασίας σύναψης σύμβασης / ΣΠ 

Επισημαίνεται ότι, κατά την τεκμηρίωση της 
πραγματικής μεταφορικής ικανότητας και για την πλήρη εκμετάλλευση του 
επιτρεπόμενου βυθίσματος, απαιτείται  να συναξιολογηθούν υποχρεωτικά με τον 
συντελεστή στοιβασίας  / φόρτωσης του φορτίου και την αντίστοιχη κατανομή του 
όγκου στο κύτος (αμπάρι) με βασικό κριτήριο την επαρκή ευστάθεια  του πλοίου 
σύμφωνα με τον νηογνώμονα.». 
 

(β) Διευκρίνιση: Το εν λόγω κριτήριο αφορά σε 
ελάχιστη μεταφορική ικανότητα. Συνεπώς η αξιολόγηση / βαθμολόγηση θα γίνει 
αναλόγως, ήτοι, πλοία με μεταφορική ικανότητα μικρότερη των 1.000 τόνων 
απορρίπτονται, ενώ πλοία με μεταφορική ικανότητα εντός του εύρους των τιμών 
ή / και εκτός αυτού (με ανώτερες τιμές) λαμβάνουν αναλογική βαθμολογία με 
μέγιστο προβλεπόμενο συντελεστή 20%. 

 
(γ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τα κατασκευαστικά 

στοιχεία του πλοίου όπως αναλυτικά φαίνονται στο TRIM AND STABILITY 
BOOKLET, θεωρημένα από νηογνώμονα. Το πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με 
τις προβλέψεις του ΠΔ 399/80 (Περί Γραμμής Φόρτωσης). 

 
(4) Παρ. 4.α.(2)(γ)4/ του Πίνακα 

 
(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «Έχει τη δυνατότητα 

φόρτωσης / εκφόρτωσης και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) τύπου 20’ και 
40’. Επιθυμητός ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός Ε/Κ». 

 
(β) Διευκρινίσεις 
 

1/ Η βαθμολογία είναι αναλογική σε σχέση 
με τον μέγιστο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) 20΄ και 40΄ που θα 
αποδεικνύει στη προσφορά του ο οικονομικός φορέας ότι δύναται να μεταφέρει 
με ασφάλεια και έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών.  

 
2/ Πλοία με την δυνατότητα μεταφοράς 

μεγαλύτερου αριθμού Ε/Κ, λαμβάνουν αναλογική βαθμολογία με μέγιστο 
προβλεπόμενο συντελεστή  5% 

 
3/ Η αξιολόγηση θα γίνεται σε συνδυασμό 

με τις απαιτήσεις των παρ. 5 («Τόποι Φορτοεκφόρτωσης») και παρ. 6 («Τρόπος 
Φορτοεκφόρτωσης») του Πίνακα.  
 

4/ Ως τεχνικά χαρακτηριστικά / στοιχεία των 
Ε/Κ θα θεωρηθούν τα εξής: 
 

A/A 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΥΠΟΣ Ε/Κ 

40΄ 20΄ 

1 Εσωτερικές διαστάσεις   

α Μήκος (m) 12,051 5,919 

β Πλάτος (m) 2,34 2,34 
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A/A 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΥΠΟΣ Ε/Κ 

40΄ 20΄ 

γ Ύψος (m) 2,38 2,38 

2 Απόβαρο (kg) 3.084 1.900 

3 Χωρητικότητα (m³) 67.3 33 

4 Φορτίο (kg) 27.397 22.100 

 
(γ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τα κατασκευαστικά 

στοιχεία του πλοίου (CAPACITY PLAN) και η τεχνική έκθεση του ναυπηγού, 
θεωρημένα από νηογνώμονα. 

 
(5) Παρ. 4.α.(2)(δ)1/ του Πίνακα 
 

(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «(Ταχύτητα πλοίου  σε 
κόμβους, για τον υπολογισμό: …) Της κατανάλωσης καυσίμου, σε συνδυασμό με 
τα αναφερόμενα στη παρ.4.(β) του παρόντος (ιπποδύναμη – κατανάλωση)». 

  
(β) Διευκρινίσεις 

 
1/ Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης εν 

πλω, ως ταχύτητα πλεύσης θεωρείται η ταχύτητα των 8 κόμβων και απόσταση 
χίλια εξακόσια (1.600) ναυτικά μίλια35.  

 
2/ Επισημαίνεται ότι, ο υπολογισμός της 

κατανάλωσης θα γίνει σύμφωνα με τη δηλωθείσα (υποχρεωτικά με την τεχνική 
προσφορά) ιπποδύναμη του συνόλου των κυρίων μηχανών που χρησιμοποιού-
νται για την πρόωση του πλοίου (ανεξάρτητα της δυνατότητας πλεύσης με μέρος 
αυτών) και την ιπποδύναμη του συνόλου των ηλεκτρομηχανών που 
χρησιμοποιούνται εν όρμω για τις λειτουργίες του πλοίου (ανεξάρτητα της 
δυνατότητας λειτουργίας με μέρος αυτών).  

 
3/ Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα36 

στη βιβλιοθήκη του Ναυτικού, «Στοιχεία Ναυτικών Μηχανών για Πλοιάρχους», 
Ίδρυμα Ευγενίδου, Γεωργίου Φ. Δανιήλ, Αθήνα 2006, Κεφάλαιο 11ο, παράγραφος 
11.1, σελ. 178, «Ορισμός και τιμές της ειδικής ανά ίππο και ώρα 
κατανάλωσης»: 

 
Παράγραφος Α γ): «Για τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)» 
 

         Δίχρονες Μηχανές πετρελαίου: 180 – 220 γραμμάρια ανά 
ίππο την ώρα. 
 
         Τετράχρονες Μηχανές πετρελαίου: 160 – 200 γραμμάρια ανά 
ίππο την ώρα. 
 

1 Λίτρο (L ή lt) x Eιδικό βάρος υλικού (E.B.) = κιλά (Kg) ή γραμμάρια (gr) 
 

                                                 
35

 ΜΟΠΥΠ «Θαλάσσιος Εγχώριος Μεταφορέας» Μάιος  2019, παρ. 5.γ.(1) 
36

 ΜΟΠΥΠ «Θαλάσσιος Εγχώριος Μεταφορέας» Μάιος  2019, παρ. 8.α.(4)(α) 
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1 lt Πετρέλαιο - Ντίζελ x Ε.Β. Πετρ. Ντίζελ (0.82- 0.87) =  820 – 870 gr 
  
δηλ. 1 κιλό πετρέλαιο είναι περίπου 1,22 λίτρα ή 1.000 κιλά (1 τόνος) είναι 

1.220 λίτρα περίπου. 
 

3/ Από τον υπολογισμό της κατανάλωσης εν 
όρμω, θα εξαχθεί ένα κόστος «Κ2». 

 
    4/ Η συνολική κατανάλωση καυσίμου «Κ» 

αποτελεί τον μέσο όρο των «Κ1» + «Κ2», δηλ. «Κ»= («Κ1» + «Κ2») / 2. Η 
κατανάλωση αποτελεί μια από τις πλέον βασικές οικονομικές παραμέτρους για την 
οικονομική αξιολόγηση μιας προσφοράς και είναι απαίτηση άμεσα συνδεδεμένη με 
το συνολικό κόστος της μεταφοράς και μαζί με την οικονομική προσφορά για το 
ύψος της ναύλωσης αποτελούν  ουσιώδη στοιχεία για το δημόσιο συμφέρον.  

 
5/ Πλοία με την χαμηλότερη κατανάλωση 

(«Κ») καυσίμου, λαμβάνουν αναλογική βαθμολογία με μέγιστο προβλεπόμενο 
συντελεστή  35%. 

 
(γ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τεχνική έκθεση του 

ναυπηγού, θεωρημένη από νηογνώμονα, καθώς επίσης και τα διαγράμματα 
κατανάλωσης των μηχανών που έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή αυτών ή 
την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου σε περίπτωση μη ύπαρξης 
διαγραμμάτων λόγω παλαιότητας των μηχανών. Στην τελευταία περίπτωση τα 
υποβληθέντα στοιχεία θα δεσμεύουν τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που 
αναδειχθεί μειοδότης / ανάδοχος για τον υπολογισμό χορήγησης καυσίμων. 

 
(δ) Παράδειγμα υπολογισμού κατανάλωσης «Κ1»: 

 
Υποβληθέντα στοιχεία οικονομικού φορέα: 
 

 Ιπποδύναμη (συνολική) των κυρίων μηχανών (τετράχρονων) του πλοίου: 
500 ΗΡ 

 
Δεδομένα 
 

 Μέγιστη εκτιμώμενη διανυόμενη απόσταση («Α»): χίλια εξακόσια 
(1.600) ναυτικά μίλια. 

 

 Ταχύτητα πλεύσης («T»): 8 κόμβοι (ναυτικά μίλια / ώρα) 
 

 Κατανάλωση τετράχρονων μηχανών πετρελαίου («ΚΑΤ/ΗΡ»): 160 – 
200 γραμμάρια ανά ίππο την ώρα 

 
Υπολογισμός κατανάλωσης «Κ1» 
 
 Μηνιαία λειτουργία («Ω») των κινητήρων πρόωσης:  
 
 Ω = 1.600 νμ / 8 νμ/ω = 200 ω (Ι) 
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Κατανάλωση τετράχρονων μηχανών πετρελαίου («ΚΑΤ/ΗΡ») ανά ίππο: 
 
ΚΑΤ/ΗΡ = (Ι) Χ 160 γρ/ω = 200ω Χ 160 γρ/ω = 32.000 γρ. (ελάχιστο) (ΙΙ) 
 
ΚΑΤ/ΗΡ = (Ι) Χ 200 γρ/ω = 200ω Χ 200 γρ/ω = 40.000 γρ. (μέγιστο) (ΙΙα) 
 
Κατανάλωση («Κ1»): 
 
Κ1α = (ΙΙ) Χ 500 = 32.000γρ Χ 500 = 16.000.000 γρ. (ελάχιστο) (ΙΙΙ) 
 
Κ1β = (ΙΙ) Χ 500 = 40.000γρ Χ 500 = 20.000.000 γρ. (μέγιστο) (ΙΙΙα) 
 
Κ1 = [(ΙΙΙ) + (ΙΙΙα)] / 2 = (16.000.000 + 20.000.000) / 2 = 18.000.000 γρ (IV) 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 1.000 κιλά (1 τόνος) είναι 1.220 λίτρα περίπου, 

η μετατροπή του (IV) από γραμμάρια σε λίτρα γίνεται: 
 
18.000.000 γρ -> 18.000 κιλά -> (18.000 κιλά Χ 1.220 λίτρα) / 1.000 κιλά -> 

21.960 λίτρα πετρελαίου. 
 

(6) Παρ. 4.α.(2)(δ)2/ του Πίνακα 
 

(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «(Ταχύτητα πλοίου  σε 
κόμβους, για τον υπολογισμό: …) Του χρόνου άφιξης / αγκυροβόλησης στον τελικό 
προορισμό με σκοπό να ολοκληρώνεται με το πρώτο φως ώστε να γίνεται πλήρη 
εκμετάλλευση της ημέρας, δεδομένου ότι υφίσταται χρονοναύλωση». 

  
(β) Διευκρινίσεις 

 
1/ Για την αξιολόγηση του εν λόγω 

κριτηρίου, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει υπόψη της, τα στοιχεία ταχύτητας και των 
αποστάσεων μεταξύ των ακόλουθων κύριων λιμένων: 

 

Α/Α 
ΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΑΦΙΞΗΣ 

1 ΡΟΔΟΣ ΚΩ 

2 ΚΩ ΣΑΜΟΣ 

3 ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΣ 

4 ΧΙΟΣ ΛΕΣΒΟΣ 

5 ΛΕΣΒΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 

6 ΛΗΜΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 

 
2/ Στην προαναφερθείσα θαλάσσια 

διαδρομή (κατά απόλυτη αναγραφόμενη σειρά λιμένων) θα πρέπει, βάση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών και επιδόσεων του πλοίου, να αναχωρεί το αργότερο 
στις 17:00 της ημέρας D και να φτάνει (σε κατάσταση ετοιμότητας για έναρξη 
φόρτωσης / εκφόρτωσης) στις 08:00 της επόμενης ημέρας D+1. 

     
3/ Πλοία με την εν λόγω δυνατότητα 

βαθμολογούνται με άριστα, ενώ μηδενική βαθμολογία λαμβάνουν πλοία που δεν 



ΙΙ-9 
 

. / . 

καλύπτουν την απαίτηση του όρου, με μέγιστο προβλεπόμενο συντελεστή  5%. 
Μερική απαίτηση του όρου βαθμολογείται αναλογικά.  

 
(γ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τεχνική έκθεση του 

ναυπηγού, θεωρημένη από νηογνώμονα, καθώς επίσης και τα διαγράμματα 
κατανάλωσης των μηχανών που έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή αυτών ή 
την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου σε περίπτωση μη ύπαρξης 
διαγραμμάτων λόγω παλαιότητας των μηχανών. Στην τελευταία περίπτωση τα 
υποβληθέντα στοιχεία θα δεσμεύουν τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που 
αναδειχθεί μειοδότης / ανάδοχος για τον υπολογισμό χορήγησης καυσίμων. 

 
(7) Παρ. 4.α.(2)(ε)1/ του Πίνακα 

 
(α) Απαίτηση / Κριτήριο: «(Μέσα  φορτοεκφόρτω-

σης κατάλληλα για την φορτοεκφόρτωση του μεταφερόμενου φορτίου που θα 
δηλωθεί σύμφωνα με την διάκριση των φορτίων και συγκεκριμένα, για τα πλοία 

τύπου V1Ξ: 
 

Απαιτείται η διάθεση κατάλληλων (σύμφωνα με 
τις δυνατότητες του πλοίου εκ κατασκευής και προορισμού) ανυψωτικών μέσων. 
Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή ανυψωτική ικανότητα». 

 
(β) Διευκρίνιση: Το εν λόγω κριτήριο αφορά στην 

ύπαρξη μέσων  φορτοεκφόρτωσης κατάλληλα για την φορτοεκφόρτωση του 
μεταφερόμενου φορτίου που θα δηλωθεί σύμφωνα με την διάκριση των 
φορτίων και συγκεκριμένα, για τα πλοία τύπου V1Ξ, με επιθυμητή την 
μεγαλύτερη δυνατή ανυψωτική ικανότητα.  

 
Συνεπώς η αξιολόγηση / βαθμολόγηση θα γίνει 

αναλόγως. Η μη κάλυψη της απαίτησης ύπαρξης μέσων φόρτωσης και 
εκφόρτωσης σημαίνει απόρριψη της προσφοράς, ενώ ύπαρξη της μεγαλύτερης 
συνολικής ανυψωτικής ικανότητας βαθμολογείται αναλογικά με μέγιστο 
συντελεστή ήτοι 10%. 
 

(γ) Για την αποφυγή παρερμηνειών, απαιτείται η 
υιοθέτηση των ορισμών του Παραρτήματος «Α» της σχετικής ΜΟΠΥΠ, το οποίο 
υποχρεωτικά θα πρέπει να επισυναφθεί στην αντίστοιχη διακήρυξη. 

 
(δ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Τα πιστοποιητικά 

εκάστου ανυψωτικού μέσου ή / και του γερανού, όπως αυτά περιγράφονται στα 
θεωρημένα από τον νηογνώμονα, Βιβλίο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μέσων 
(ΒΕΑΜ) και στο CAPACITY PLAN. 
 

3. Υπολογισμός «Αναλογικής Βαθμολογίας» 
 
  Τα βαθμολογούμενα κριτήρια βαθμολογούνται «αναλογικά» με τη 
συγκριτική μέθοδο, που σημαίνει ότι βαθμολογείται με τον μέγιστο βαθμό η 
ευνοϊκότερη για τις Ένοπλες Δυνάμεις τεχνική προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες 
προσφορές βαθμολογούνται συγκριτικά με αυτήν και αναλογικά με μικρότερη 
βαθμολογία. 
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               Η βαθμολογία («Χ΄») δίδεται από τον τύπο : 
 

Χ΄= Χο + Co * (Χ – Χmin) / (Χmax – Χmin) 
 
με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων τουλάχιστον. 
 
Όπου: 
 
Χο:    Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, 
δηλαδή «75». Σε περίπτωση που αναγράφεται ρητώς στην μελέτη / προδιαγραφή 
συγκεκριμένη ελάχιστη απαίτηση, τότε το «Χο» λαμβάνει την τιμή 75. 
 
Co:    Συντελεστής (υπόλοιπο της άριστης βαθμολογίας, μείον της ελάχιστης 
αποδεκτής βαθμολογίας, στο εύρος της οποίας θα λάβει χώρα η αναλογική 
βαθμολογία, δηλαδή 100 – 75 = 25) 
 
Χmin: Ελάχιστη (χειρότερη) προσφερόμενη τιμή   
 
Χmax: Βέλτιστη (καλύτερη) προσφερόμενη τιμή 
 
Χ: Συγκεκριμένη προσφερόμενη τιμή 
 

4. Αναλυτικός Τρόπος Αξιολόγησης Στοιχείων Οικονομικής 
Προσφοράς 
  α. Η ανάθεση της σύμβασης / ΣΠ, θα γίνει με κριτήριο, την 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, λαμβανομένων υπόψη των 
οικείων διατάξεων των άρθρων όπως προαναφέρθηκαν στο παρόν, σε 
συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου περί «ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών» και σύμφωνα με την σχετική ανάλυση στους ειδικούς όρους της 
διαδικασίας. 

 
  β. Ως Τιμή Προσφοράς (ΤΠ) θεωρείται η τιμή που προκύπτει 

από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: 
 

ΤΠ = [ΜΝ + (200 Χ ΚΑΤΕΠ Χ ΤΛΚ) + (520 Χ ΚΑΤΕΟ Χ ΤΛΚ) + (2 Χ ΤΕΛ) + ΚΦ/Ε]  
 

όπου, 
 
ΜΝ:   Προσφερόμενη Τιμή Μηνιαίας Ναύλωσης 
 
ΚΑΤΕΠ = «Κ1»: Ωριαία Κατανάλωση Καυσίμων (Εν πλω) σε ταχύτητα 

[υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.γ.(5)] 
 
ΚΑΤΕΟ = «Κ2»:  Ωριαία Κατανάλωση Καυσίμων (Εν όρμω) [υπολογιζόμενη 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.γ.(5)] 
 
ΤΛΚ: Τιμή λίτρου καυσίμου την προηγούμενη ημέρα υποβολής της 

οικονομικής προσφοράς. 
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ΤΕΛ: Τέλη ελλιμενισμού. Αναγράφεται το συνολικό κόστος εξόδων 
ελλιμενισμού του προσφερόμενου προς ναύλωση πλοίου, για την παραμονή 
διάρκειας 2 ημερών στους λιμένες Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Βόλου, 
Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω, Ρόδου, Ηρακλείου και Χανίων. 

 
ΚΦ/Ε:  Κόστος φορτοεκφόρτωσης για 2.500 τόνους σε περίπτωση που θα 

χρησιμοποιηθεί το προσωπικό και τα μέσα του πλοίου.









ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ ΣΤΗΝ  
ΠΕΔ – Β - ….. 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ – ΚΥΡΙΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Θεωρείται ως χρήσιμο να παρατεθούν οι παρακάτω ναυτιλιακοί όροι 
με σκοπό την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών και λανθασμένων αξιολογήσεων. 

  
2. Βασικοί – Κύριοι Ναυτιλιακοί Όροι37  

 
  α. Βοηθητικές μηχανές: Μικρές μηχανές πετρελαίου που 
χρησιμοποιούνται για την κίνηση των γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος και 
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνήθως καταναλώνουν ντίζελ. Τα πλοία 
συνήθως διαθέτουν τρεις με πέντε, πάντα σε σχέση με τις απαιτήσεις για 
ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
  β. Έρμα (ballast): Θαλάσσιο νερό που έχει εισαχθεί με 
προσεκτικό τρόπο στις δεξαμενές έρματος ή σε χώρους μεταφοράς φορτίων, 
προκειμένου το πλοίο, όταν δεν μεταφέρει φορτία, να χαμηλώνει μέσα στο νερό 
και να λειτουργεί αποτελεσματικά η προπέλα του. 
 
  γ. Πλοίο χύδην φορτίων (bulk carrier): Μονοπύθμενο ή 
δυπύθμενο (double hull ) πλοίο που μεταφέρει ξηρά φορτία, όπως μεταλλεύματα, 
άνθρακα, ζάχαρη ή δημητριακά. Παρόμοια σκάφη μπορεί να διαθέτουν τους 
δικούς τους γερανούς, ενώ τα μεγαλύτερα από αυτά εξαρτώνται από τα 
μηχανήματα που υπάρχουν σε κάθε λιμάνι. 
 
  δ. Ναύλωση κατά παραχώρηση ή ναύλωση γυμνή ή ναύλωση 
γυμνού πλοίου (bare boat charter): Ο πλοιοκτήτης ενοικιάζει το πλοίο του (έναντι 
μακροχρόνιου κομίστρου συνήθως) σε δευτερεύον μέρος προκειμένου να το 
χρησιμοποιήσει. Το δευτερεύον μέρος χρησιμοποιεί το πλοίο σαν να ήταν δικό 
του. 
 
  ε. Καύσιμο: Ντίζελ που καταναλώνεται από τις κύριες και τις 
βοηθητικές μηχανές του πλοίου. 
 
     στ. Ναυλωτής (charterer): Ο ανάδοχος (αναθέτουσα αρχή)  που 
θα ενοικιάσει το πλοίο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
 
  ζ. Νηογνώμονας (classification society): Οργανισμός  που 
θέτει πρότυπα για την κατασκευή ενός πλοίου, επιβλέπει την εφαρμογή τους στη 
διάρκεια της ναυπήγησης και επιθεωρεί το σκαρί και τα μηχανικά μέρη του 
σκάφους που είναι γραμμένο στα μητρώα του σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
απονέμοντάς του "πιστοποιητικό αξιοπλοΐας", που απαιτείται για την ασφάλιση του 
σκαριού. Ένα πλοίο που διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό θεωρείται "αξιόπλοο" 
(in class). 
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 ΠΗΓΗ: https://eclass.unipi.gr/modules/... 
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   η. Χωρητικότητα εκτοπίσματος (deadweight tonnage): 
Το βάρος που ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει όταν είναι φορτωμένο μέχρι την 
ισαλογραμμή με καύσιμα, φορτία, φρέσκο νερό, προμήθειες και πλήρωμα. 
 
   θ. Τιμή ναύλων (ή ναύλο): Χρηματικό ποσό που 
καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή τη ναυτιλιακή εταιρία από τον «ναυλωτή» για την 
ενοικίαση του πλοίου κατά τους ορισμούς των παρ. 1.στ και 1.δ αντίστοιχα. 
 
   ι. Ολική χωρητικότητα (gross tonnage gt): Εσωτερικό 
μέτρο των ανοιχτών χώρων του πλοίου. Σήμερα υπολογίζεται από τον τύπο που 
ορίζει η Διεθνής Σύμβαση Μέτρησης Χωρητικότητας (IMO Tonnage Convention). 
 
           ια.  Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO): Υπηρεσία του 
ΟΗΕ αρμόδια για την εφαρμογή των ναυτιλιακών κανόνων 
 
           ιβ. Εκτός ναύλωσης (off-hire): Ο χρόνος, ο οποίος 
συνήθως μετράται σε ημέρες, στη διάρκεια του οποίου υπάρχει αναστολή 
πληρωμών ναύλων λόγω μη διαθεσιμότητας του πλοίου για να πραγματοποιήσει 
εμπορική διαδικασία, πχ. λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης. 
 
           ιγ. Λειτουργικά κόστη (operating costs OPEX): Οι 
δαπάνες που συνεπάγεται η καθημερινή λειτουργία ενός πλοίου και οι οποίες 
προκύπτουν οποτεδήποτε αυτό εμπλέκεται σε εμπορική πράξη. Εδώ 
περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι δαπάνες του πληρώματος, τα εφόδια, οι 
προμήθειες, οι επισκευές και η συντήρηση, τα λιπαντικά και η ασφάλιση. Τα 
συγκεκριμένα κόστη επιβαρύνουν τον πλιοκτήτη και σε καμία περίπτωση των 
ναυλωτή. 
 
           ιδ. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών (service 
agreement): Συμφωνία μεταξύ της ναυτιλιακής / ναυτικής εταιρίας – πλοιοκτήτη 
μεταφοράς υλικών και μέσων και του ναυλωτή, με σκοπό την παροχή 
μεταφορικών υπηρεσιών υπό προκαθορισμένους όρους. 
 
           ιε. SOLAS (Safety of Life at Sea Convention): Διεθνής 
Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα. Σημαντική 
σύμβαση που καθορίζει τους κανονισμούς με τους οποίους πρέπει όλα τα 
εμπορικά πλοία να συμμορφώνονται. 
 
         ιστ. Ειδική επιθεώρηση (special survey): Υποχρεωτικός 
έλεγχος του σκαριού του πλοίου και των μηχανικών του μερών που διεξάγεται 
κάθε πέντε χρόνια ή σε τακτά χρονικά διαστήματα, από το νηογνώμονα στον 
οποίον είναι εγγεγραμμένο το σκάφος. 
 
            ιζ. Χρονοναύλωση / ναύλωση κατά χρόνο (time 
charter): Συμβόλαιο παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο ο 
ναυλωτής διατηρεί το δικαίωμα χρήσης ενός σκάφους / πλοίου για συγκεκριμένη 
περίοδο. Για την ενοικίαση του σκάφους πραγματοποιείται μηνιαία καταβολή. 
Σύμφωνα με το διακανονισμό αυτόν, ο πλοιοκτήτης διαχειρίζεται την καθημερινή 
λειτουργία του σκάφους και καταβάλλει τα λειτουργικά και κεφαλαιακά κόστη. Ο 
ναυλωτής πληρώνει τα καύσιμα, τα τέλη ελλιμενισμού, τα τέλη φόρτωσης / 
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εκφόρτωσης και τα λοιπά κόστη που σχετίζονται με τη διαχείριση του φορτίου του, 
ενώ επίσης διευθύνει τις λειτουργίες του πλοίου. 
 
           ιη. Τόνος: Μετρικός τόνος, ίσος με 1.000 κιλά ή 2.240 
λίβρες. 
 
           ιθ. Κόστη ταξιδίου (voyage costs): Το κόστος καυσίμων, 
ελλιμενισμού και διέλευσης διωρύγων και πορθμών που σχετίζονται με ένα 
συγκεκριμένο ταξίδι. Στη ναύλωση κατά ταξίδι, όπου τα λιμάνια είναι 
προκαθορισμένα, τα προαναφερθέντα κόστη συνήθως περιλαμβάνονται στην 
προσυμφωνημένη τρέχουσα τιμή και καταβάλλονται από τον πλοιοκτήτη. Σε 
χρονοναύλωση (όπως στη παρούσα διαδικασία), όπου τα λιμάνια δεν είναι εκ των 
προτέρων προκαθορισμένα, τα προαναφερθέντα κόστη πληρώνονται από τον 
ναυλωτή. 
 
   κ.  Κύριες διαστάσεις πλοίου38: 
 

    (1) Ολικό ή μέγιστο μήκος (Length over all) 
συμβολίζεται με το γράμμα L και με κάτω δείκτη ΟΑ,(ως LOA ή LOA). Είναι η 
μέγιστη απόσταση μεταξύ των καθέτων (προς τον ορίζοντα) από του ακραίου 
σημείου της πλώρης μέχρι του αντίστοιχου της πρύμης, εσωτερικά του 
περιβλήματος, όταν το σκάφος είναι ζυγοσταθμισμένο. 

 
    (2) Μήκος μεταξύ Καθέτων (Length between 

perpendiculars) συμβολ. με το L με δείκτη BP, (ως LBP ή LBP). Είναι η απόσταση 
μεταξύ της "πρωραίας" και της "πρυμναίας καθέτου". 

 
    (3) Μήκος έμφορτης Ισάλου (Load waterline 

Length) συμβολ. με L και με δείκτη WL, (ως LWL ή LWL). Είναι η απόσταση μεταξύ 
της πρωραίας και της ακραίας πρυμναίας καθέτου. Επειδή η διάσταση αυτή (σε 
μέγεθος) δεν διαφέρει και πολύ από την προηγούμενη, πολλές φορές 
χρησιμοποιείται αυτή αντί του μήκους μεταξύ καθέτων. 

 
    (4) Ολικό Πλάτος (Breadth over all), συμβολίζεται 

με το γράμμα Β και με κάτω δείκτη ΟΑ. (BOA). Είναι η απόσταση μεταξύ των 
ακραίων σημείων της δεξιάς και αριστερής πλευράς του σκάφους 
συμπεριλαμβανομέων και προεξοχών. 

 
    (5) Κοίλο ή Ύψος Κατασκευής (Depth Moulded ή 

Depth to Main Deck ή Depth) διακριτικό D. Είναι η απόσταση της βασικής 
γραμμής από την ευθεία του κυρίου καταστρώματος. Βασικά "ευθεία 
καταστρώματος" είναι εκείνη που ενώνει τα δύο συμμετρικά σημεία που 
προκύπτουν από τη τομή των επιφανειών του νομέως, της εσωτερικής όψης του 
περιβλήματος και επίσης της εσωτερικής όψης του καταστρώματος. 

 
    (6) Έμφορτο Βύθισμα ή Μέσο Βύθισμα ή απλώς 

Βύθισμα (Draught on Summer Freeboard ή Draught Moulded ή Draught ή Draft), 
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διακριτικό d. Είναι η απόσταση της εμφόρτου ισάλου γραμμής από τη βασική 
γραμμή. 

 
          κα. Χωρητικότητα εκτοπίσματος39 (Dead Weight 

Tonnage - DWT) πλοίου: Το βάρος που ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει όταν είναι 
φορτωμένο μέχρι την ίσαλο γραμμή με καύσιμα (δεξαμενές πλήρεις), φορτία 
(σύνολο), φρέσκο νερό (δεξαμενές γλυκού νερού πλήρεις), προμήθειες 
[απαραίτητες για την κάλυψη υποχρεώσεων εκτέλεσης θαλάσσιου δρομολογίου 
(πλου) άνευ ενδιάμεσου ανεφοδιασμού, συνολικής απόστασης 1.600 ναυτικών 
μιλίων] και πλήρωμα (το προβλεπόμενο από την σχετική αδειοδότηση / 
ναυπήγηση του πλοίου).   

 
          κβ. Μεταφορική Ικανότητα Πλοίου (ΜΙΠ)39. Είναι το 

«ωφέλιμο φορτίο» (PAYLOAD) όπως προσδιορίζεται από τον μαθηματικό τύπο: 
WLO = DWT–(WF+WPR+WP+WCR+B). 

 
3. Λοιποί Όροι 

 
α. Απαιτήσεις / κριτήρια που προσδιορίζονται με τους όρους 

«μέχρι» ή «τουλάχιστον» ή «ελάχιστο» ή «μέγιστο» τότε προσφορές που 
υπερβαίνουν τα προαναφερθέντα όρια κρίνονται «μη κανονικές» καθόσον 
θεωρούνται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης 
(τεχνικής προδιαγραφής) και απορρίπτονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

 
β. Ανυψωτικό μέσο / μηχάνημα40: είναι μηχάνημα που 

προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε 
άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. 

 
γ. Γερανός41: Ο γερανός (ονομάζεται και βαρούλκο) είναι 

ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμεύει για την ανύψωση μεγάλων αντικειμένων, για 
τη μεταφορά τους από ένα μέρος σε άλλο κ.λπ. Το σχήμα ενός γερανού είναι 
τριγωνικό. Αυτό διαμορφώνεται από μία κατακόρυφη περιστρεφόμενη δοκό ή από 
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 Το βάρος που ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει όταν είναι φορτωμένο μέχρι την ίσαλο γραμμή με 
καύσιμα, φορτία, φρέσκο νερό, προμήθειες και πλήρωμα.  
Μελέτη Πλοίου, Μεθοδολογίες Προμελέτης, Απ. Παπανικολάου, Καθηγητή ΕΜΠ, Τεύχος 1, 2009, 
παρ. 2.15.1., σελ. 200 και παρ.2.15.7., σελ.280, η ανάλυση του πρόσθετου βάρους (DWT), το 
αποκαλούμενο και ως «ωφέλιμο φορτίο» (PAYLOAD) δίδεται από τον τύπο:  
WLO = DWT – (WF+WPR+WP+WCR+B),όπου: 
WF:   Βάρος καυσίμων (FUEL) συμπεριλαμβανομένου και των λιπαντικών 
WPR:Βάρος εφοδίων και νερού (PROVISIONS)  
WP:   Βάρος επιβατών και αποσκευών (PERSONS) 
WCR:Βάρος πληρώματος (CREW) 
B:  Βάρος μη μόνιμου έρματος (νερό) εφόσον απαιτείται στην κατάσταση πλήρους φόρτωσης 
(βύθισμα μελέτης) 
Επιπρόσθετα, η στρατιωτική υπηρεσία, ανεξαρτήτως των δηλωθέντων ως ολική και καθαρή χωρη-
τικότητα, διατηρεί το δικαίωμα υπολογισμού της καθαρής χωρητικότητας σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο Παράρτημα  Ι του Ν.1373/83, σελ. 1110 – 1118.  
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει, κατόπιν αιτήσεως από την αρμόδια Υπηρεσία να 
υποβάλει, εκτός των προαναφερθέντων WLO, WF, WPR, WP, WCR, B (τα οποία υποχρεωτικά 
αναλύονται στην τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος) στο αρχικό εδάφιο της εν λόγω 
υποσημείωσης, εντός 10 εργασίμων ημερών τα αντίστοιχα στοιχεία που θα ζητηθούν. 
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 ΚΥΑ υπ. αριθ. 15085/593 (ΦΕΚ Β΄ 1186 / 25-8-2003), Άρθρο 1, παρ. 1 
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 https://el.wikipedia.org/wiki/Γερανός_(μηχάνημα) 
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ένα σύστημα δοκών με τη μορφή πύργου και από δύο άλλα δοκάρια που 
συγκλίνουν σ' ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μια τροχαλία. Μέσα από αυτήν την 
τροχαλία περνά ένα συρματόσχοινο, στη μια άκρη του οποίου συνδέεται το 
άγκιστρο που χρησιμεύει για την ανάρτηση των βαρών και στην άλλη άκρη το 
τύμπανο του βαρούλκου. Στις σύγχρονες κατασκευές αυτά τα δύο δοκάρια 
συγκλίνουν σ' ένα βραχίονα που είτε είναι οριζόντιος είτε έχει κλίση σταθερή ή 
μεταβλητή. Το περιστρεφόμενο δοκάρι που ονομάζεται «στήλη», έχει 
αντικατασταθεί από ένα φορέα. Η προσαρμογή των μηχανών αυτών σε ποικίλες 
συνθήκες δουλειάς οδήγησε στη διαφοροποίησή τους 

 
δ. Φόρτωση πλοίου42: Χαρακτηρίζεται η διαδικασία παραλαβής 

(εκτός πλοίου) και τοποθέτησης φορτίου επί του πλοίου με κατάλληλη βέβαι-
α στοιβασία. Ο όρος αυτός αποδίδεται για τα πάσης φύσεως φορτία ανεξάρτητα 
συσκευασίας, π.χ. εμπορεύματα, αυτοκίνητα κ.λπ.  

 
  ε. Εκφόρτωση πλοίου: Η αντίστροφη διαδικασία της 

φόρτωσης, ήτοι, διαδικασία παραλαβής από οποιοδήποτε σημείο επί του πλοίου 
και τοποθέτησης αυτού (φορτίου) εκτός πλοίου. 

 
στ. Χώροι παραμονής / διαμονής: Κατάλληλα διαμορφωμένοι 

κλειστοί χώροι εντός του πλοίου που δύνανται να παραμείνουν για λίγα λεπτά 
(μέχρι ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εργασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης φορτίων) 
το στρατιωτικό προσωπικό. 

 
η. Χώροι ενδιαιτήσεως43: Είναι οι κοιτώνες, τα εστιατόρια, τα 

αναρρωτήρια, οι μεσόδομοι (αίθουσες ψυχαγωγίας, καπνιστήρια), τα γραφεία και 
οι χώροι υγιεινής. 

 
ζ. Ισχύουν οι ορισμοί / τεχνικοί προσδιορισμοί στις παραπομπές 

των υποσημειώσεων του κυρίου μέρους της μελέτης (ΜΟΠΥΠ, ΜΕΑ ΠΕ) και ΠΕΔ. 
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 https://el.wikipedia.org/wiki/Φόρτωση_πλοίου 
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 ΠΔ 259/81 (ΦΕΚ Α΄ 72/26-3-1981), Άρθρο 1, παρ. ιστ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85
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