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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΕΟ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

 
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. 

 
 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 
 
 1.2.1.1 ISO 9001/2008 “Quality Management Sys-

tems − Requirements”. 
 
 1.2.1.2 Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης 

των Πλοίων (I.S.M. Code). 
 
 1.2.1.3 Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Μεταφοράς 

Συσκευασμένων Επικίνδυνων Ουσιών (IMDG Code). 
 
 1.2.1.3 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πισ-

τοποιητικό Ασφαλείας. 
 

1.2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές   
                   

 ΠΕΔ – Β – 170 / Έκδοση 1η / Αυγ 2015.  
Κωδικός CPV: 60600000 – 4 «Υπηρεσίες μεταφορών με 

πλωτά μέσα». 
 

1.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την αρμόδια υπη-

ρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα ανωτέρω έγγραφα. Η αρμόδια υπηρεσία 

που διενεργεί τον διαγωνισμό παρέχει τα έγγραφα, εφόσον ζητηθούν, έναντι τιμήμα-

τος 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 εγ-

γράφων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτη-

σίας. 
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ΕΟ-2  Πρόσθετοι Ορισμοί  
 

  Ορισμοί – Έννοιες, όπως προσδιορίζονται στο ν.3978/11. 
 
 
ΕΟ-4  Δικαίωμα συμμετοχής 

 
  4.1 Επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα και από τρίτες 

χώρες στη διαδικασία  σύναψης της σύμβασης, 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 Ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε έλεγχο οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής επάρκειας κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

 
  4.3. Ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε έλεγχο τεχνικών ή/και 

επαγγελματικών ικανοτήτων κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 
 

Διαδικασία Σύναψης 
 

ΕΟ-8  Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης  
 

 Τα στοιχεία του αντικειμένου και της διαδικασίας σύναψης της σύμβα-
σης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως: 
 

 8.1 Αρμόδιοι Φορείς 
 

 8.1.1 Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για τη σύμβαση της 
παρούσας διακήρυξης  είναι ο ΑΝΥΕΘΑ, σύμφωνα με την Υπ’ αριθμ. …. Απόφαση 
(θα συμπληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης). 

 
 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.  
 
Σημεία επαφής όπως καθορίζονται στη προκήρυξη της σύμβασης. 

 
  8.2 Είδος Διαδικασίας  

          
  Η σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών θαλασσίων Μεταφο-

ρών 2ετούς διάρκειας, με δυνατότητα επέκτασης κατά 7 μήνες, θα πραγματοποιηθεί 

mailto:director_dpc@gdaee.mil.gr


                                                             B -     

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΙΚΟ 

. / . 
 

3 

σύμφωνα με το άρθρο 39 («Κλειστή Διαδικασία») του ν.3978/11. 
 

          8.3 Απαιτούμενα Υπηρεσίες 
   

  8.3.1. Ο ακριβής προσδιορισμός των υπηρεσιών γίνεται στην 
σχετική Τεχνική Προδιαγραφή, οι οποίες υπηρεσίες γενικά είναι οι ακόλουθες:   

           
  8.3.1.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

      
      8.3.1.1.1 Δυνατότητα ταυτόχρονης και 
αποκλειστικής μεταφοράς (εντός του ιδίου πλοίου) στην ευρύτερη περιοχή του Αι-
γαίου Πελάγους: 
              8.3.1.1.1.1 Πυρομαχικών 
 
    8.3.1.1.1.2 Καυσίμων - Ελα-
ιολιπαντικών. 
 
    8.3.1.1.1.3 Οχημάτων (πε-
ριορισμένου αριθμού / τύπου). 
 
    8.3.1.1.1.4 Προσωπικού 
συνοδών (τουλάχιστον 8). 
 
      8.3.1.1.2 Χρόνος απόκρισης και πα-
ροχής υπηρεσίας μεταφοράς 

       8.3.1.1.2.1 Ο πάροχος υ-
πηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς οφείλει εντός 2 ημερών να απαντήσει γραπτώς σε 
αίτημα του ΓΕΣ για κάλυψη απαίτησης μεταφοράς και εντός 5 ημερών να διαθέσει το 
«ναυλωμένο» συγκεκριμένο πλοίο ή αντίστοιχο «ισοδύναμων» δυνατοτήτων (σε πε-
ρίπτωση βλάβης ή συντήρησης), σε λιμάνι που θα του υποδειχθεί από το ΓΕΣ.  

 
       8.3.1.1.2.2 Λόγω διαβάθμι-

σης της συγκεκριμένης πληροφορίας (Προτεραιότητες λιμένων ενδιαφέροντος ΕΔ), 
αυτή θα δοθεί μετά από έγγραφο αίτημα απευθείας, κατόπιν σχετικής ρήτρας εχεμύ-
θειας και εμπιστευτικότητας, αποκλειστικά και μόνο στον αντίστοιχο υποψήφιο οικο-
νομικό φορέα.  

 
      8.3.1.1.3 Αποδεκτές (ελάχιστες) τα-
χύτητες μεταφορικού μέσου για την διακίνηση υλικών και μέσων: 
 

    8.3.1.1.3.1 Μέση / κανονική 
ταχύτητα πλεύσης / πορείας (έμφορτου) πλοίου:  10 κόμβοι. 

 
       8.3.1.1.3.2 Ταχεία ταχύτητα 

πλεύσης (έμφορτου) πλοίου:  12 κόμβοι. 
 
Η αναφερόμενη ταχύτητα των 10 κόμβων στην τεχνική προδιαγραφή α-

φορά τιμή υπολογισμού του χρόνου ολοκλήρωσης της διακίνησης (ολοκλήρωσης 
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συγκεκριμένων δρομολογίων), ανεξαρτήτως της πραγματικής ταχύτητας που θα δη-
λωθεί στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα.  

 
        8.3.1.1.3.3 Το πλοίο («να-
υλωμένο» ή «ισοδύναμο»1 σε περίπτωση που ρητώς θα αναφέρεται στην σύμβαση), 
που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς ενδεικτικά και 
κατ’ ελάχιστο πρέπει να: 
 

        8.3.1.1.3.3.1 Είναι τύ-
που BULK Carrier2 ή CARGO3 ή “ισοδύναμο”4. 

 
        8.3.1.1.3.3.2 Έχει τη 

δυνατότητα (φυσικά / τεχνικά χαρακτηριστικά και νόμιμες πιστοποιήσεις) ασφαλούς 
μεταφοράς εντός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου σε κλειστούς χώρους ή σε ανοιχ-
τούς μόνο κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΣ και φόρτωσης / εκφόρτωσης στους λιμένες, 
του συνόλου των υλικών, εφοδίων, μέσων και προσωπικού συνοδείας που αναφέ-
ρονται στη παρούσα, σε συνδυασμό με την απαίτηση της «ταυτόχρονης μεταφο-
ράς». 

 
        8.3.1.1.3.3.3 Έχει ολι-

κό μήκος εβδομήντα πέντε (75) μέτρα (επιθυμητό το μεγαλύτερο δυνατό μέχρι εκατό 
μέτρα) και  έμφορτο βύθισμα έως πέντε (05) μέτρα (μέγιστο), προκειμένου να υπάρ-
χει η δυνατότητα προσδέσεώς του σε όλους τους λιμένες ενδιαφέροντος. 

 
        8.3.1.1.3.3.4 Έχει ελά-

χιστη μεταφορική ικανότητα 1.000 – 1.500 Μ/Τ. 
        8.3.1.1.3.3.5 Διαθέτει: 
 

        8.3.1.1.3.3.5.1
 Ανυψωτικά μέσα και τουλάχιστον ένα γερανό ανυψωτικής ικανότητος  δέκα 
(10) τόνων. Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή ανυψωτική ικανότητα. Επισημαίνεται 
ότι, καθότι το κριτήριο αποτελεί βαθμολογούμενο όρο (Παράρτημα "Β" της συνημμέ-
νης ΠΕΔ), η μη κάλυψη της απαίτησης επιφέρει μηδενική βαθμολογία για το συγκεκ-
ριμένο κριτήριο. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει 

                                                 
1 Η έννοια του "ισοδύναμου" προσδιορίζει πιθανή ναύλωση / χρήση ("ad hoc") μεταφορικού 
μέσου με μέριμνα του παρόχου για συγκεκριμένη μεταφορά και χρονική περίοδο σε περίπ-
τωση που το αρχικά "ναυλωμένο" πλοίο αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας / κίνησης 
2 Το Μπαλκ κάριερ (bulk carrier) αποτελεί νεότερο τύπο Φορτηγού πλοίου που είναι ναυπη-

γημένο για μεταφορά ομοειδών φορτίων "χύδην", χύμα, (in bulk). Κύριο χαρακτηριστικό του 
τύπου αυτού είναι ότι έχει μόνο ένα κατάστρωμα. Από μακριά μοιάζει με δεξαμενόπλοιο με 

υπερκατασκευή στο επίστεγο, πλην όμως φέρει στο κατάστρωμα 3-5 γερανούς σε ίσες μετα-

ξύ τους αποστάσεις. 
3 Είναι το φορτηγό πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο είδους πλοίο που μεταφέρει φορτίο, αγαθά 
και υλικά μεταξύ λιμένων. Τα φορτηγά πλοία είναι διαφόρων μεγεθών,  συνήθως σχεδιασ-
μένα για την μεταφορά συγκεκριμένων φορτίων και εξοπλισμένα με γερανούς και άλλους 
μηχανισμούς για να φορτώνουν / ξεφορτώνουν αναλόγως του επιθυμητού "έργου".  
4 Ο όρος «ισοδύναμο», προσδιορίζει πλοίο (ανεξαρτήτως τύπου)το οποίο έχει όλα τα α-
παραίτητα επιχειρησιακά, τεχνικά και λειτουργικά  χαρακτηριστικά με τα μέγιστα όρια απο-
δοχής αυτών, για την κάλυψη των μεταφορικών απαιτήσεων της ΠΕΔ - Β - 170, 1η Έκδοση / 
Αυγ 2015 “Θαλάσσιος Εγχώριος Μεταφορέας”. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_(%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BF
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τον συγκεκριμένο τύπο γερανού, αυτός υποχρεούται, αν απαιτηθεί από την Υπηρε-
σία η χρήση του, να προβεί σε ενέργειες εξεύρεσης, χρήσης και μίσθωσης με μέριμ-
νά του.  

        8.3.1.1.3.3.5.2
 Επιπλέον, χώρους παραμονής / διαμονής και  χώρο ενδιαιτήσεως για τους 
συνοδούς φορτίων (τουλάχιστον 8 ατόμων). Επισημαίνεται ότι, καθότι το κριτήριο 
αποτελεί βαθμολογούμενο όρο (Παράρτημα "Β" της συνημμένης ΠΕΔ), η μη κάλυψη 
της απαίτησης επιφέρει μηδενική βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο. 

        8.3.1.1.3.3.6 Έχει τη 
δυνατότητα φόρτωσης / εκφόρτωσης και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) 
τύπου 20¨ και 40¨. Επιθυμητός ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός Ε/Κ. 

 
        8.3.1.1.3.3.7 Έχει δυ-

νατότητα ασφαλούς πλεύσης με ταχύτητα ανέμου στη θάλασσα τουλάχιστον 7 μπο-
φόρ (BEAUFORT). Επιθυμητή η ασφαλή πλεύση στη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα 
ανέμου. 

        8.3.1.1.3.3.8 Έχει την 
μικρότερη δυνατή κατανάλωση ανά ταχύτητα πλεύσης, όπως προσδιορίζονται στην 
σχετική παράγραφο. 

      8.3.1.1.4 Υπολογισμός αποστάσεων 
 

       8.3.1.1.4.1 Για τον υπολο-
γισμό των αποστάσεων, θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του Πίνακα του Παραρτή-
ματος «Α» της συνημμένης ΠΕΔ, ενώ μόνο για προορισμούς που δεν υφίστανται 
στοιχεία στον εν λόγω Πίνακα θα λαμβάνεται υπόψη η απόσταση υπολογισμένη σε 
ευθεία γραμμή (επί χάρτου), μεταξύ των σημείων αναχώρησης – ενδιάμεσων σταθ-
μών – τελικού σημείου άφιξης, προσαυξημένη κατά 10% (όπου εκτιμάται ότι προ-
σεγγίζει τη πραγματική απόσταση που θα διανυθεί). 

 
       8.3.1.1.4.2 Σε περίπτωση 

ύπαρξης «εναλλακτικών» δρομολογίων, θα υπολογίζεται ΠΑΝΤΑ το 
ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ σε απόσταση, πλην της περίπτωσης που θα συντρέχουν αυτονόη-
τοι λόγοι ασφαλείας. 

 
      8.3.1.1.5 Σημεία Φόρτωσης - Εκφόρ-

τωσης – Λιμένες 
        8.3.1.1.5.1 Η φόρτωση / 

εκφόρτωση των υλικών – μέσων θα γίνεται στο σύνολο των λιμένων που βρίσκονται 
στο χερσαίο χώρο της Ελλάδος και στα ελληνικά νησιά, με τις αντίστοιχες προτεραι-
ότητες όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή.  

 
        8.3.1.1.5.2 Τα κυριότερα λι-

μάνια που κατά το παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί και θα αποτελέσουν πιθανούς 
μελλοντικούς προορισμούς, λόγω διαβάθμισης της συγκεκριμένης πληροφορίας, θα 
γνωστοποιηθούν μετά από έγγραφο αίτημα απευθείας, κατόπιν σχετικής ρήτρας ε-
χεμύθειας και εμπιστευτικότητας, αποκλειστικά και μόνο στον αντίστοιχο υποψήφιο 
οικονομικό φορέα. 

      8.3.1.1.6  Κλάσεις Διαβάθμισης Υλι-
κών 
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     Τα μέτρα ασφαλείας5 για την 
προστασία του εθνικού διαβαθμισμένου υλικού στους χώρους επεξεργασίας, παρα-
γωγής, αρχειοθέτησης, διακίνησης, μεταφοράς, αποθήκευσης, κλπ. απαιτείται να εί-
ναι ανάλογα της «κλάσης διαβάθμισης» που ανήκει το υλικό, όπως αναλύεται παρα-
κάτω: 

 
      8.3.1.1.6.1 Κλάση 1 «ΕΤΝΑ 

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» 
        Απαιτείται εξουσιοδό-

τηση για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. 
 
      8.3.1.1.6.2 Κλάση 2 «ΑΚΡΩΣ 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ» 
        Απαιτείται εξουσιοδό-

τηση για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, πλην των Ανθστών, μονίμων Υπα-
ξιωματικών των ΕΔ, το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και Πυροσβεσ-
τικού Σώματος. 

 
      8.3.1.1.6.3 Κλάση 3 «ΕΜΠΙΣΤΕΥ-

ΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» 
        Απαιτείται εξουσιοδό-

τηση για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, πλην των εφέδρων Αξκών, των 
ΕΜΘ, ΕΠΥ και ΕΠΟΠ 

 
  8.3.1.1.7 Ταξινόμηση 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, σωσί-
βια, συρματόσχοινα, πολύσπαστα, τροχαλίες, λέμβοι, εξωλέμβιοι κινητήρες, κλπ. 

 

                                                 
5 Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας (ΕΚΑ) και διακρίνονται 

σε μέτρα φυσικής ασφάλειας, διοικητικά μέτρα ασφαλείας, εξουσιοδοτήσεις χειρισμού, κλπ. 

Δεν απαιτείται στη παρούσα φάση (υποβολή δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, τεχνι-

κής – οικονομικής προσφοράς) πλην όμως ο οικονομικός φορέας με υπεύθυνη δήλωση (εν-

τός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς) κατά τα ισχύοντα, οφείλει να δεσμεύεται για την 

εξασφάλιση συγκεκριμένων διαβαθμίσεων, εκ του συνόλου των αναφερομένων, στο προ-

σωπικό του πλοίου σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ. 
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      Κλάση V: Πυρομαχικά, νάρκες, πα-
γίδες με εκρηκτική ύλη, πυροδοτικοί μηχανισμοί, εκρηκτικές ύλες, ΤΝΤ, πλαστίτιδα, 
τυποποιημένα γεμίσματα καταστροφών, πυροκροτητές, πυραγωγά σχοινιά, κλπ. 

 
  8.3.1.1.8 Ταξινόμηση Επικίνδυνων Εμπο-

ρευμάτων (Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – IMDG) 
 
      Τάξη 1: Εκρηκτικά. Η τάξη 1 υποδι-

αιρείται σε 6 μέρη (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6). 
 
      Τάξη 2: Αέρια / Βενζίνη, συμπιεσ-

μένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα κάτω από πίεση. Η τάξη 2 υποδιαιρείται σε 3 μέρη 
(2.1, 2.2 και 2.3). 

      Τάξη 3: Εύφλεκτα υλικά. 
 
      Τάξη 4: Εύφλεκτα σταθερά ή ουσί-

ες Η τάξη 4 υποδιαιρείται σε 3 μέρη (4.1, 4.2 και 4.3). 
 
      Τάξη 5: Οξειδωτικές ουσίες / μέσα 

και οργανικά υπεροξείδια. Η τάξη 5 υποδιαιρείται σε 2 μέρη (5.1 και 5.2). 
 
      Τάξη 6: Τοξικές και μεταδοτικές / 

μολυσματικές ουσίες. Η τάξη 6 υποδιαιρείται σε 2 μέρη (6.1 και 6.2). 
 
      Τάξη 7: Ραδιενεργές ουσίες. 
 
      Τάξη 8: Διαβρωτικά. 
 
      Τάξη 9: Διάφορες επικίνδυνες ου-

σίες και αντικείμενα. Επικίνδυνα εμπορεύματα, θαλάσσια μολυσματικά και υλικά 
επικίνδυνα μόνο χύμα (MHB)  

 
  8.4 Διάρκεια Υπηρεσιών  

   
 8.4.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

        
    8.4.1.1 Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(ναύλωση πλοίου / εκτέλεση μεταφορικού έργου) ορίζεται σε 2 έτη. 
         
    8.4.1.2. Η μέση μηνιαία διανυόμενη απόσταση εί-

ναι 1.600 ναυτικά μίλια, με επιτρεπόμενη απόκλιση έως +/- 30%.   
      
  8.5 Δικαιώματα Προαίρεσης: 

           
   Το ΓΕΣ έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επέκταση της σύμβασης 
κατά 7 μήνες και ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να δεχθεί με τους ίδιους όρους της υφισ-
τάμενης σύμβασης. Διευκρινίζεται, ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά και 
μόνο κατά την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης. 
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  8.6 Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης   
    
   Η ανάθεση της σύμβασης,  θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο 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. 

       
 8.6.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

               
    8.6.1.1. Για τη παράδοση των συμβατικών ειδών 
ισχύουν τα παρακάτω: 

     8.6.1.1.1 Η φόρτωση / εκφόρτωση των 
υλικών – μέσων θα γίνεται στο «πλευρό» του πλοίου («sotto paniolo») ή όπως τυχόν 
θα επιβάλλεται από τους κανονισμούς του λιμένος και τις ιδιαιτερότητες του μεταφε-
ρόμενου φορτίου. Ευθύνη για την φόρτωση / εκφόρτωση των υλικών – μέσων, όπως 
στη παράγραφο 4.2.2 της ΠΕΔ – Β – 0170/Έκδοση 1η/Αυγ 15.  

     8.6.1.1.2 Πιθανοί προορισμοί αποτελο-
ύν το σύνολο των λιμένων που βρίσκονται στο χερσαίο χώρο της Ελλάδος και στα 
ελληνικά νησιά, με τις αντίστοιχες προτεραιότητες όπως θα προσδιορίζονται στην 
σχετική σύμβαση.  

 8.6.1.2 Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΓΕΣ και σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΓΕΣ. 

 
 8.6.1.3 Για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσι-

ών θα ακολουθείται η περιγραφόμενη διαδικασία στην αντίστοιχη ΤΠ. 
 
 8.6.1.4 Η  Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική πα-

ραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
εντός 30 ημερών από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας των προβλεπόμε-
νων ελέγχων και δοκιμών, με την υπογραφή σχετικού ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 

 
    8.6.1.5 Ο  ποσοτικός έλεγχος  των υλικών, θα γίνει 
από την αρμόδια ΕΕΠ ταυτόχρονα με τις δοκιμές και ελέγχους ή ανεξάρτητα κατά 
την αποθήκευση των υλικών / οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 30 ημερών. 
 
    8.6.1.6 Τα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής αποτελούν δικαιολογητικά πληρωμών για τις αντίστοιχες πα-
ραλαβές των υλικών και μέσων. 

 
8.7 Πηγή Χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός Σύμβασης 

                      



                                                             B -     

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΙΚΟ 

. / . 
 

9 

8.7.1 Ο προϋπολογισμός του υποπρογράμματος ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 3.120.000€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαί-
ρεσης. 

 
8.7.2 Η χρηματοδότηση του υποπρογράμματος θα γίνει από 

πιστώσεις του: 
  8.7.2.1 Τριετούς κυλιόμενου προγράμματος πλη-

ρωμών και παραλαβών προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΤΚΠΠΠΠΑΥ) στον ΕΦ 11-
200 (ΥΠΕΘΑ / ΓΕΣ) και ΚΑΕ 6912 για την αποπληρωμή υποχρεώσεων ναύλωσης . 

  
  8.7.2.2 Τακτικού / λειτουργικού προϋπολογισμού 

(ΚΑΕ 1511) για κάλυψη απαιτήσεων πετρελαίου κίνησης, με μέριμνα ΓΕΣ. 
  

8.8 Όροι ασφάλειας πληροφοριών: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται 
να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογ-
ραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται επί των καθοριζομένων στο 
άρθρο 35 του ν. 3978/11. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργο-
λάβων που τυχόν προκύψουν στην πορεία εκτέλεση της σύμβασης, τότε αυτοί δεσ-
μεύονται με αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση επί των όρων ασφαλείας που προβλέπε-
ται από το άρθρο 23 του ν.3978/11. 

 
8.9 Όροι ασφάλειας εφοδιασμού: Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια 

εφοδιασμού εξειδικεύουν τα διαλαμβανόμενα 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 υπογ-
ραφής 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 εξαγωγή, στη μεταφορά και στη διαμετακόμιση 
των εμπορευμάτων 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 − διαμετακόμιση των 
υπό προμήθεια υλικών, 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. 
  
  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 Μνεία κάθε τυχόν περιορισμού ή δέσμευσης που θα 
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επιβληθεί στην αναθέτουσα αρχή όσον αφορά αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των 
προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών των προϊόντων 
και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή 
διευθετήσεων ασφαλείας. 

 
   8.9.3 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. 

 
   8.9.4 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. 

     
   8.9.5 Οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα των εθνικών 

αρχών της χώρας του προσφέροντος όσον αφορά την ικανοποίηση των αυξημένων 
αναγκών της αναθέτουσας αρχής ως συνέπεια κρίσης. 

 
   8.9.6 Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι η 

αναθέτουσα αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει 
στην οργάνωσή 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 συμμετε-
χόντων. 
   8.10.3  Δεν αναπτυχθεί επαρκείς ανταγωνισμός. 
   8.10.4  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θέλει κριθεί αρ-
μοδίως από τον Ε.Ο.Ε.  
 

8.11. Δημοσιότητα – Προθεσμίες 

 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης με τους γενικούς και ειδικούς 

όρους της προμήθειας διατίθεται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή ως ακολούθως:  
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8.11.1  Σε έντυπη μορφή και ψηφιακή μορφή (οπτι-

κός δίσκος – CD) από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, 

Παπάγου (ΒΣΤ 902), ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7466105, FAX 210-7755188, email: 

director_dpc@gdaee.mil.gr, καθημερινά από 09:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυ-

ριακής και επισήμων αργιών στην τιμή των # 15,00 # € ανά αντίγραφο, μέχρι 50 

φύλλα και 0,30 € για κάθε φύλλο μετά το 50o.  

 

8.11.2   Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης σε 

εθνικό επίπεδο βαρύνουν το Δημόσιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 

3 του άρθρου 23 του ν. 3433/06 και του άρθρου 50 του ν. 3978/11, ενώ τα έξοδα 

δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  βαρύνουν την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 

του ν. 3978/11. 

 

8.11.3   Διευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου 

της παρούσας διακήρυξης ή / και του οπτικού δίσκου (CD) καταβάλλεται από τους 

υποψήφιους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν γνώση 

των όρων της διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολού-

θως:  

 

8.11.3.1 Με καταβολή μετρητών στη 

Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, 

στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 

14:00).  

8.11.3.2 Μέσω κατάθεσης του αντιτί-

μου στον λογαριασμό της ΜΥ/ΥΠΕΘΑ, υπ΄ αριθμ.: (ΙΒΑΝ) GR77-0100-0240-0000-

0002-3270-036 (SWIFT : ΒNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ (Με-

τοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης (Α/Α Διακήρυξης)… 

– ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ».  

 

8.11.3.3 Διευκρινίζεται ότι 
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η εν λόγω κα-
ταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται με την αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

8.12 Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων/σχολίων των 
Υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

   8.12.1  Οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων 
υποψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει 
το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του, με δική του ευθύνη μπορεί να 



                                                             B -     

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΙΚΟ 

. / . 
 

12 

ενημερώνει (νοείται, εφόσον επιθυμεί ο ίδιος), μέσω fax, επιστολής, e–mail, κτλ, με 
τα στοιχεία του (π.χ επωνυμία, διεύθυνση, αριθμ. τηλεφώνου, αριθμ. μηχ. 
τηλεομοιοτυπίας, e–mail account κτλ) την Υπηρεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. 

   8.12.2  Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της προμήθειας γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα αρχή το αργότερο 
έξι (6) μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη για την παραλαβή των προσφορών. 

   8.12.3  Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, 
σχετικά με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. 

 

ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής  
 
 Όπως ορίζονται στον ΓΟ 9. 
 

9.1 Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επάρκεια Υποψηφίου  
 

Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση καθορίζονται τα εξής: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

1. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια του οικονομι-
κού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με Δή-
λωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον 
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης6, για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονο-
μικά  έτη [για τις τρεις (3) τελευταίες (ολοκληρωμένες) οικο-
νομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο], ανάλογα με την ημερο-
μηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομι-
κού 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 

                                                 
6 «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 α-

νάθεση σύμβασης και να είναι ανάλογα προς αυτό», ήτοι, ναύλωση πλοίου και θαλάσσια 

μεταφορά. 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

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 χρηματοπισ-
τωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οπο-
ίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 

Βαθμολό-
γιση 

σύμφωνα 
με τα κρι-
τήρια με 
α/α 1 & 2 

 
9.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα Υποψηφίου  

 
 9.2.1 Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση καθορίζονται τα εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

1 Υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που πα-
ρασχέθηκαν, κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία έ-
τη, 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 δήλωσης στην οποία να αναφέρεται το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών 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 

 
 
 
 
 
 
 

10 
9 
8 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

 Μικρότερο από 10 άτομα 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 φο-
ρέα 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 

 
9.2.2 Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φά-

κελο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, αναφορά με το σύνολο το στοιχείων 
που απαιτούνται στον ΓΟ 9. Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που θα προεπι-
λεγεί με βάση τη βαθμολογία που θα λάβουν και θα προσκληθεί να υποβάλει προσ-
φορά στο δεύτερο στάδιο ορίζεται στον αριθμό δέκα (10). 
 

9.3 Όροι Διαχείρισης Ποιότητας 
  
 9.3.1 Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή νεώτερης έκδοσης “Quality Manage-
ment Systems − Requirements” ως ισχύει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 
9.3.2 Δεν απαιτείται Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας καθόσον, αυτή 

υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυνεύσεων 
(ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού [όπως είναι τα 
Critical  Safety Items (CSI)]  ή και στην επιχειρησιακή αποστολή, σύμφωνα με τον 
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και Οδηγιών της 
ΓΔΑΕΕ. 

 
9.4 Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 61 του ν.3978/2011, καθορίζονται 
ως ακολούθως ένα από τα παρακάτω: 

 
 9.4.1  Με πιστοποίηση του παρόχου υπηρεσιών κατά ISO 

9001/2008 ή νεώτερης έκδοσης. Η πιστοποίηση να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα 
είδη της συγκεκριμένης σύμβασης, ήτοι, ναύλωσης πλοίου και θαλάσσιας μεταφο-
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ράς συγκεκριμένων υλικών. Εναλλακτικά, η αξιοπιστία θα αποδεικνύεται με την ύ-
παρξη εν ισχύ πιστοποιητικού αξιοπλοϊας (Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή 
Πιστοποιητικό Ασφαλείας) για το συγκεκριμένο πλοίο που θα χρησιμοποιηθεί για την 
ναύλωση. 

 
 9.4.2  Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από Εθνικούς ή διε-

θνείς φορείς πιστοποίησης που αναγνωρίζονται από ένα φορέα διαπίστευσης που 
είναι μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης του IAF (International 
Accreditation Forum) ή της ΕΑ (European Accreditation) ή ισοδύναμα, εφ όσον υφισ-
ταται. 
 
 9.5 Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Λοιπές Απαιτήσεις  
 

 9.5.1  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.  

 
  9.5.2  Οι οικονομικοί 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 εκτελεστούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι 
υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και οι οποίες 
εφαρμόζονται στις επιτόπου εκτελούμενες εργασίες 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, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας 
αντίστοιχα. 

 
  9.5.3 Να συμπεριλάβουν στο φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
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 
στη διαδικασία υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αρχική επιλο-
γή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του ν. 3978/11. 
  

ΕΟ-11  Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής 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: 
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  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 

Ποιοτικής Επιλογής, ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και πραγματο-
ποιείται η επιλογή των υποψηφίων για το επόμενο 2ο στάδιο. Τίθεται  βαθμολόγηση 
των υποψηφίων και κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, 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 
  

  12.1 Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί πο-
ινή απορρίψεως 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 
ημέρες από την επομένη της κατάθεσης της προσφοράς. 
 
   12.1.2  Δήλωση ότι η προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι 
σύμφωνη 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 πα-
ραμπομπές 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: 
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   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 παρέ-
χει ο ίδιος τις Υπηρεσίες, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του ΠΑΡΟΧΟΥ, η επι-
χείρηση που θα αναλάβει τη ναύλωση / παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς 
και ο τόπος εγκατάστασής της επιχείρησης αυτής. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται 
υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. 

 
   12.1.5  Αναλυτική κατάσταση (όπου και αν απαιτείται) 
όλων των αδειών εισαγωγής / εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοι-
χο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση. 
 

  12.1.6  Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο 
οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη 
σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει 
να αποδεικνύει 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 ερ-
γασία. 

 
  12.1.7  Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας (ή εταιρειών σε 

περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβ-
λέπεται να εργαστεί για την υλοποίηση – υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών. Επι-
σημαίνεται η υποχρεωτική υποβολή στοιχείων δραστηριότητας της εταιρείας σχετικά 
με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 
  12.1.8  Δήλωση δυνατότητας υλοποίησης του επιθυμητού 

χρονοδιαγράμματος παροχής υπηρεσιών. 
 
  12.1.9  Επιπρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
 
  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 
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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 των προσφορών ορίζεται το ευρώ. Όλα τα οικο-
νομικά στοιχεία της 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 ισοτιμία ή όρια συναλλαγ-
ματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος προσφοράς και άλλων νομισμάτων θα 
απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

 
 

  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 δημό-

σιας σύμβασης από το εσωτερικό με κρατήσεις συνολικού ποσοστού 4,096%, που 
αναλύονται: 

 
     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  Για υπογραφή δημόσιας σύμβασης από το εξωτε-

ρικό και στην περίπτωση του άρθρου 48, παρ. 8 του ν.3433/06 το ποσοστό των 
κρατήσεων διαμορφώνεται ως εξής: 

 
    12.8.2.1 Υπέρ ΜΤΣ   3,904 % 
    12.8.2.2 Υπέρ Χαρτοσήμου  0,08 % 
    12.8.2.3 Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,016 % 
    12.8.2.4 ΣΥΝΟΛΟ   4 % 
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   12.8.3  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. 

 
 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. 
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  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. 
 
  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. 
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  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. 
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 
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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 
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. 
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ΕΟ-18  Αξιολόγηση Προσφορών 
 
  18.1 Τα κριτήρια αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών είναι 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
  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 αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφο-
ρές βάσει των απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Προσφορές που δεν κα-
λύπτουν τους Απαράβατους Όρους της ΠΕΔ απορρίπτονται, ενώ οι λοιπές βαθμο-
λογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού Παραρτήματος της ΠΕΔ. Ακο-
λουθεί η σύνταξη Πρακτικού που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσ-
φορών. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
και υποβάλλεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για λήψη απόφασης. Η 
ΕΔΔ συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον α-
ποκλεισμό των υποψηφίων  που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Η Ανα-
θέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχ-
νικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. 

 
  18.4 Η ΕΔΔ αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων 
που  έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές.  
 
  18.5 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών συντάσσει πρακτικό και βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: 

 
18.5.1 Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων συμμετο-

χής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή. 
 
18.5.2 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 ρητής απόφασης της 
επιτροπής. 

18.5.3 Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν από 
αυτή. 

18.5.4 Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που επιτε-
ύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του υλικού ή της 
εργασίας ή της εργολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους διαγωνιζόμε-
νους σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες. 

 
18.5.5 Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της παροχής 

υπηρεσιών και ειδικότερα μπορεί να προτείνει: 
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 18.5.5.1 Κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών για 
χρονικό διάστημα 2 ετών είτε και την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (ε-
πιπλέον 7 μήνες) με την σύμφωνη γνώμη του ΓΕΣ/ΔΥΔΜ. 

 
 18.5.5.2 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγω-

νισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδι-
αγραφών. 

 18.5.5.3 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγω-
νισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 
 18.5.5.4 Ακύρωση της προμήθειας (παροχής υπη-

ρεσιών). 
 
 18.5.5.5 Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δι-

αγωνισμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων με-
λών της. 

 
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 εγγύηση 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. 
 
  32.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια / παροχή υπηρεσιών, επιστρέ-
φεται (κατά το ισόποσο σχετικό μέρος) μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή 
της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης. 
 
  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. 
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ΕΟ-33  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 
 
  Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 
10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με κατάπτωση αναλόγως των 
τμηματικών παραδόσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 
  
ΕΟ-37  Χρόνος ισχύος εγγυήσεων 
 

 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται 
σε χρονικό διάστημα 2 ετών και 2 μηνών από υπογραφής σύμβασης, ή 2 ετών και 9 
μηνών σε περίπτωση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης 7 μηνών. 

 
 

ΕΟ-38  Αποδέσμευση Εγγυήσεων 
          

  Η αποδέσμευση των λοιπών  πρόσθετων εγγυήσεων και εξασφαλίσε-
ων θα γίνεται ως προβλέπεται στον ΓΟ-38. 
 

                           Εκτέλεση Σύμβασης 
 

ΕΟ-50  Παράδοση Υλικών 
 
 50.1 Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 4.2 της ΠΕΔ-Β-

0170 / 1η Έκδοση / Αυγ 2015. 
 
 50.2 Επισημαίνεται ότι αποτελεί βασική ευθύνη της εταιρείας (κατ 

υπόδειξη του καπετάνιου / υπάρχου) 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. 

 
 50.3 Για τον υπολογισμό της ασφάλισης των μεταφερόμενων υλικών 

/ μέσων, αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου παρόχου να υποβάλει με την οικονομική 
του προσφορά, αναλυτικά στοιχεία χρέωσης ανά είδος υλικού / μέσου και 
εκτιμώμενη αξία, προκειμένου να συνυπολογίζεται μαζί με το ναύλο στο συνολικό 
κόστος της διακίνησης και ανάλογα να επιλέγεται η ασφάλιση ή μη από την 
Υπηρεσία. Το κόστος ασφάλισης θα πρέπει να μην αποκλίνει κατά πολύ από τα 
μέσα επίπεδα της αγοράς, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα ασφάλισης των υλικών / μέσων σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της. 

 
 50.4 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την διεξαγωγή 

επιθεωρήσεων – ελέγχων ανεξαρτήτως χρόνου και ο οικονομικός φορέας οφείλει να 
παράσχει όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και διευκολύνσεις στην αρμόδια 
επιτροπή για την εκτέλεση της εν λόγω επιθεώρησης – ελέγχου σε ότι αφορά τον 
χειρισμό (φόρτωση, στοιβασία, έχμαση, κ.λπ.) των φορτίων. 

 
 50.5 Η παράδοση (πρόσδεση στο γερανό) / παραλαβή (αποδέσμευ-

ση από το γερανό) των φορτίων (στην ξηρά / μέσο της Υπηρεσίας) θα γίνεται με την 
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εποπτεία / συμμετοχή του προσωπικού της υπηρεσίας, σε συνεργασία με το 
αρμόδιο προσωπικό φόρτωσης κατά περίπτωση. 

 
 50.6 Ο "χειρισμός" των φορτίων επί του πλοίου αποτελεί ευθύνη του 

προσωπικού του πλοίου.  
 

ΕΟ-51  Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 
 

 Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 4.2 της ΠΕΔ-Β-0170 / 1η 
Έκδοση / Αυγ 2015. 
 
ΕΟ-53  Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 
 

 Όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 4.2 της ΠΕΔ-Β-0170 / 1η 
Έκδοση / Αυγ 2015. 

 

ΕΟ-58  Πληρωμές-Προκαταβολές 
 
  58.1 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότη-
σης, όσον αφορά στην πηγή των πιστώσεων. Το υποπρόγραμμα χρηματοδοτείται 
από τον ΚΑΕ 6912 και τον ΕΦ 11-200. 
 
  58.2 Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονο-
διάγραμμα πληρωμών έχουν ως εξής: 

 
 1ο Έτος:     1.200.000 € 
 2ο Έτος:     1.200.000 € 
 3ο Έτος:    720.000 € (με την ενεργοποίηση του δικαιώματος 

προαίρεσης) 
          ΣΥΝΟΛΟ:    3.120.000 € 

 
  58.3 Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου και οι σχετικές λεπτομέρειες 
έχουν ως ακολούθως:   
 

  58.3.1 Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ εντός 30 ημερών, μετά 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των υλι-
κών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρω-
τική απόφαση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σχετική σύμβαση με έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΤΧΕ) στο όνομα του  αναδόχου, βάσει των δικα-
ιολογητικών που ορίζονται στους ΓΟ της παρούσης. 

 
   58.3.2 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή: 

  58.3.2.1 Τα έντυπα που προβλέπονται από τη 
σύμβαση διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και της Χώρας μόνιμης εγκατάστασης 
της εταιρείας (σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία χωρίς έδρα 
στην Ελλάδα), αρμόδια και ορθά συμπληρωμένα όπως καθορίζεται στην εν λόγω 
διμερή σύμβαση, αν απαιτείται. 
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  58.3.2.2 Τα δικαιολογητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
 58.4 Η πληρωμή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται μετά τη 

σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
υλικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

  58.4.1 Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή  
δεν θα υπάρχει 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. 

 
  58.5 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητι-
κών οικονομικής  προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

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. 
 
 
 
                     Ο                                                          ΤΑ 
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΜΕΛΗ 
 
α.                                                                  β.      γ.  
 
 


