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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. 
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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 
  



                                                           Β  - 

. / . 
 

19 

 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 
 



                                                           Β  - 

. / . 
 

30 

 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 
 
 
 
 
 



                                                           Β  - 

. / . 
 

33 

 
ΕΟ-75  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν.3978/11. 
 

                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                            α. 

                                                                                

                                                                            β. 
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