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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)  
 
Επωνυµία Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση 

Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ) / 
∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) 

Ταχυδροµική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδροµικός Κωδικός 15778 
Χώρα Ελλάδα, GR3 
Κωδικός ΝUTS Ελλάδα, GR3 
Τηλέφωνο 210 - 3483239 
Φαξ 210 - 3454603 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  asdysdpm@otenet.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.army.gr 

 
1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) 
 

Καθορίζεται η Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού  
(ΑΣ∆ΥΣ) / ∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ)] η οποία είναι Σχηµατισµός Ενόπλων 
∆υνάµεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). 
 
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα και 
συγκεκριµένα η διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων και συµφωνιών 
πλαίσιο (ΣΠ) κυρίως µη στρατιωτικού εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών.  
 
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας  
 
 1.1.3.1 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενηµέρωσης και διακίνησης εγ-
γράφων πραγµατοποιείται µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσί-
ων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) («Συστήµατος») κατά περίπτωση, µε: 
 
   1.1.3.1.1 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχεί-
ων µε µηνύµατα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 
 
   1.1.3.1.2 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις ανα-
θέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Προ-
κηρυγµένου ∆ιαγωνισµού» του εκάστοτε διαγωνισµού. 
 
   1.1.3.1.3 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οι-
κονοµικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφο-
ράς», ο οποίος περιλαµβάνει τους (υπό)φακέλους: 
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     1.1.3.1.3.1 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τε-
χνική Προσφορά». 
 
     1.1.3.1.3.2 «Οικονοµική Προσφορά». 
 
     1.1.3.1.3.3 «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Ανα-
δόχου». 
 
 1.1.3.2 Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή 
ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, 
και ειδικότερα ο καταγεγραµµένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινω-
νίας και διακίνησης εγγράφων µέσω του Συστήµατος. Οι σχετικές προθεσµίες αρ-
χίζουν την εποµένη της ηµέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστο-
λής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία η-
µέρα και, αν είναι κατά το νόµο εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η εποµένη ερ-
γάσιµη. 
 
 1.1.3.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µέσω του συστήµατος τα 
κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τους ίδιους υπο-
γεγραµµένα µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλε-
κτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό, το οποίο 
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας. 
 
 1.1.3.4 Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, τα γνωµοδοτικά 
όργανα και οι εποπτικοί και ελεγκτικοί µηχανισµοί υποβάλλουν και αναρτούν µέσω 
του συστήµατος τα κατά περίπτωση έγγραφα µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρο-
νική υπογραφή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014, τα άρ-
θρα 3 και 5 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο 
Έγγραφο» (ΦΕΚ Β’ 1317/2012) και τις διατάξεις της παρούσας. 
 
 1.1.3.5 Το σύστηµα υποστηρίζει µηχανογραφικά τις διαδικασίες ανά-
θεσης δηµοσίων συµβάσεων µε τη χρήση ∆υναµικών Συστηµάτων Αγορών και 
Ηλεκτρονικών Καταλόγων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 33, 35, 270 και 
272 αντίστοιχα του ν.4412/2016, σε συνδυασµό µε τους κατά περίπτωση οριζόµε-
νους στα έγγραφα της σύµβασης ειδικούς όρους. 
 
 1.1.3.6 Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται 
στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείµενες διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης, εφαρµοζόµενων των διατάξεων 
του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγ-
γραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) όπως κωδικοποιήθη-
καν µε το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α/34). Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των 
προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 
5 του ν.4412/2016. 
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 1.1.3.7 Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4 της παρούσας διακήρυξης και θα αποσφραγι-
σθούν -  αξιολογηθούν κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας. 
 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 
 
1.2.1 Είδος διαδικασίας  
 

1.2.1.1 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 

 
1.2.1.2  Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών θα 

ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της 
προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, 
καθώς η υποβολή προσφορών θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 
µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. 

    
1.2.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
  

Η χρηµατοδότηση της σύµβασης θα γίνει από πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού του ΓΕΣ (ΕΦ 1.011.202.0000000) και επί του ΑΛΕ 2420189001. 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  
 
1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης  
 

1.3.1.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µίσθωση [χρονοναύλωση / 
ναύλωση κατά χρόνο (time charter)] πλοίου, για χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών 
από σύναψης της σύµβασης, µε δικαίωµα προαίρεσης επιπλέον 1 έτος και σκοπό 
την κάλυψη των απαιτήσεων θαλασσίων µεταφορών του ΓΕΣ, στον ευρύτερο 
θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας. 

    
1.3.1.2 Συναφής κωδικός CPV 60653000-0 «Ενοικίαση πλοίων µε 

πλήρωµα» µε συµπληρωµατικό κωδικό CPV 60600000-4 «Υπηρεσίες µεταφορών 
µε πλωτά µέσα».  
 

1.3.1.3 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου της σύµβασης (τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά του πλοίου που 
θα χρησιµοποιηθεί για την µίσθωση / ναύλωση) και λεπτοµερείς υποχρεώσεις των 
εµπλεκοµένων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ι» και «ΙΙ» αντίστοιχα, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης. 
 
1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συµµετέχουν στη σύµβαση 

 
Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού  / ∆ιεύθυνση 

Προµηθειών (ΑΣ∆ΥΣ / ∆ΠΜ).  
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1.3.3 Υποδιαίρεση της Σύµβασης σε Τµήµατα   

 
 1.3.3.1 Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα, καθόσον: 
 

1.3.3.1.1 Αφορά σε µίσθωση πλοίου µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και τελική διαµόρφωση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
που υπόκεινται σε περιορισµούς διαβάθµισης ασφαλείας. 

 
1.3.3.1.2 Τυχόν υποδιαίρεση της σύµβασης σε τµήµατα 

δυσχεραίνει την επιχειρησιακή σχεδίαση των εµπλεκόµενων Σχηµατισµών και 
µονάδων του ΣΞ. 

 
1.3.3.2 Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για την 

µίσθωση – χρονοναύλωση πλοίου συγκεκριµένων τεχνικών – λειτουργικών 
χαρακτηριστικών πλοίων. 

 
1.3.4 Αξία της Σύµβασης 
 

1.3.4.1  Η συνολική αξία της σύµβασης, όπως στον παρακάτω 
Πίνακα: 
 

Α/Α 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (ΜΕ ΦΠΑ) 

1 240.000 € 240.000 € 240.000 € 720.000 € 892.800 € 
 

1.3.4.2 Η προϋπολογισθείσα / εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 
προέκυψε κατόπιν διενέργειας έρευνας αγοράς και δεσµεύουν / περιορίζουν τους 
συµµετέχοντες, ως προς την µέγιστη δυνατή προσφερόµενη τιµή, προκειµένου η 
προσφορά τους να κριθεί οικονοµικά αποδεκτή. Επισηµαίνεται ότι, οικονοµικές 
προσφορές εκτός της προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης θα απορρίπτονται 
ως "απαράδεκτες". 
 

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση υπέρβασης της 
προϋπολογισθείσας αξίας, η οικονοµική προσφορά θα απορρίπτεται και ο 
οικονοµικός φορέας θα αποκλείεται από τη συνέχεια των διαγωνιστικών 
διαδικασιών. 
 

1.3.5 ∆ικαίωµα Προαίρεσης   
 

Υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης και συγκεκριµένα η επέκταση της 
σύµβασης που θα συναφθεί κατά ένα (1) επιπλέον έτος, µετά την ολοκλήρωση 
των πρώτων δυο (2) ετών. Το εν λόγω δικαίωµα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 
τουλάχιστον 2 µήνες πριν το πέρας της σύµβασης. 
. 
1.3.6 ∆ιάρκεια της Σύµβασης 
 
 1.3.6.1 Η διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης [χρονοναύλωση / 
ναύλωση κατά χρόνο (time charter)] είναι δυο (2) έτη, µε δικαίωµα προαίρεσης και 
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συγκεκριµένα η επέκταση της σύµβασης που θα συναφθεί κατά ένα (1) επιπλέον 
έτος, µετά την ολοκλήρωση των πρώτων δυο (2) ετών. 
 

1.3.6.2 Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν 
τροποποίησης /-σεων και δικαιώµατος προαίρεσης) θεωρείται ότι εκτελέστηκε 
όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
   1.3.6.2.1 Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής, που έχει τεθεί 
στην διακήρυξη, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος προαίρεσης, εφόσον 
ασκήθηκε από την αναθέτουσα αρχή. 
 
   1.3.6.2.2 Αναλώθηκε η συνολική συµβατική αξία της 
σύµβασης πριν τη λήξη της συµβατικής διάρκειας. 
 
   1.3.6.2.3 Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού 
τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 

1.3.6.2.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές 
υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα  από την σύµβαση και εκδόθηκαν 
τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής 
επίλυσης διαφορών. 
 
1.3.7  Κριτήριο Ανάθεσης 
  

1.3.7.1 Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

 
1.3.7.2 Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει 

στη σύναψη σύµβασης µε έναν (1) οικονοµικό φορέα. 
 

1.3.8 ∆ικαίωµα Παράτασης 
 

∆εν υφίσταται. 
  
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία 
και τις  κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν 
και ιδίως1: 
 
1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
ισχύει. 
                                                           
1 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να 
προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



- 10- 

 

Σελίδα 10 

 
 
1.4.2 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

 
1.4.3 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 
1.4.4 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

 
1.4.5 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

 
1.4.6 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»2.  Σε 
περίπτωση µη επάρκειας ικανού αριθµού κατάλληλου εξειδικευµένου προσωπικού 
που δύναται να συµµετάσχει στη διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν µε 
µέριµνα της ∆ιοίκησης.    

 
1.4.7   Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων…». 
 
1.4.8   Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.9   Του ν. 3548/2007  (ΦΕΚ 68 Α) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
1.4.10   Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας», όπως ισχύει. 

 
1.4.11   Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 
1.4.12   Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 
και Πολιτιστικά Θέµατα»,  
 
1.4.13   Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισµός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 
 

                                                           
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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1.4.14   Της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και 
απόδοσης της κράτησης υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
1.4.15   Της µε αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός 
του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης 
της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
 
1.4.16   Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

 
1.4.17   Το υπ. αριθ. ΦΕΚ 879 Β/13-3-2018 «Καθορισµός Ηµερήσιων και 
Εβδοµαδιαίων Νοµαρχιακών και Τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου. 

 
1.4.18   Της Υπ’ αριθ. 5765/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β/23-05-2017) Υπουργικής 
Απόφασης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

 
1.4.19   Της Υπ’ αριθµ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) 
Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 
1.4.20   Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 
1.4.21    Του ν. 4508/17, άρθρο 33 (ΦΕΚ 200Α΄/22-12-2017) «Παρατάσεις 
προθεσµιών». 

 
1.4.22    Του ν. 4509/17, άρθρο 74 (ΦΕΚ 201Α΄/22-12-2017) «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.».  

 
1.4.23    Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.24    Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των 
δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2018-2021 και λοιπές διατάξεις» [Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και 
του π.δ. 79/2007 (Α΄95)]. 

 



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



- 12- 

 

Σελίδα 12 

1.4.25    Της ΚΥΑ µε αριθµ. 137954 ΦΕΚ (4515 Β/30-12-2016) «Ρυθµίσεις για την 
παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προµηθειών και 
γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του 
άρθρου 41 του ν. 4412/2016». 

 
1.4.26   Της Υ.Α. υπ. αριθµ.2063/∆1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) 
«Κατηγοριοποίηση Παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που 
επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ)». 
 
1.4.27  Του ΦΕΚ 2300Β’/03-12-2007 «Μεταβίβαση Οικονοµικής Εξουσίας των 
Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της 
∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που 
Εξαρτώνται από Αυτές» (Ν-∆-Α 1/2008 Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ) . 
 
1.4.28  Του ν. 4605/19, άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α΄/01-04-2019) «Τροποποιήσεις 
∆ιατάξεων του ν. 4412/2016». 
 
1.4.29  Του ν. 4608/19, άρθρο 33 (ΦΕΚ 66Α΄/25-04-2019) «Τροποποιήσεις 
∆ιατάξεων του ν. 4412/2016». 
 
1.4.30  Του ν. 4609/19, άρθρο 56 (ΦΕΚ 67Α΄/03-05-2019) «Τροποποιήσεις 
∆ιατάξεων του ν. 4412/2016». 
 
1.4.31  Του ΦΕΚ 2543Β΄/26-06-2019) «Παράταση Μείωσης Συντελεστών Φ.Π.Α. 
έως 31.12.2019». 

 
1.4.32  Του ΦΕΚ Α 192/1979 «Περί της Ναυτικής Εταιρείας» 

 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/03/2020 
και ώρα 15:00, 50 ηµέρες από την αποστολή της περίληψης της διακήρυξης για 
δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 27 του Ν. 4412/16. 

Επισηµαίνεται: Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών θα 
ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της 
προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, 
καθώς η υποβολή προσφορών θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 
µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ..   

 
1.6 ∆ηµοσιότητα 
 
1.6.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 1.6.1.1 ∆ηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην επίσηµη 
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) µε ηµεροµηνία αποστολής  του 
τυποποιηµένου εντύπου 2, για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ την 14/01/2020. 
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1.6.1.2 Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανοιχτής διαδικασίας θα 

γνωστοποιηθούν µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης σύµφωνα µε τα 
άρθρα 108 παρ. 2 και 65 του Ν. 4412/2016. 
 
1.6.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο3  

 
1.6.2.1 Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε δηµοσίευση διακήρυξης 

διαγωνισµού και υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο (πρόγραµµα «∆ιαύγεια», 
«ΚΗΜ∆ΗΣ» και army.gr) των διακηρύξεων και κατά περίπτωση, των αποφάσεων 
στο «∆ιαύγεια» και «ΕΣΗ∆ΗΣ», καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µέχρι και την 
σύναψη της σχετικής σύµβασης, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 
απόφασης / εντολής διενέργειας της διαδικασίας, εντός των χρονικών προθεσµιών 
που τίθενται από την υφιστάµενη νοµοθεσία και κείµενες διατάξεις. 
 

1.6.2.2  Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):  www.army.gr. 

 
1.6.2.3 Η Προκήρυξη και η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στην 

ιστοσελίδα του  ΚΗΜ∆ΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) όπου και θα λάβει 
Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ).  

 
1.6.2.4 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε 

στην ιστοσελίδα του  ΕΣΗ∆ΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) όπου έλαβε 
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό: 83807). 

 
1.6.2.5 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

 
1.6.2.6 ∆εν απαιτείται δηµοσίευση σε ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 

περιφερειακές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες, καθόσον η προµήθεια είναι κεντρική. 
 

1.6.3 Έξοδα δηµοσιεύσεων 
 
∆εν υφίστανται καθόσον ο διαγωνισµός διενεργείται από κεντρική 

υπηρεσία. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 
1.7.1 Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
                                                           
3 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται πριν 

από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 65 
του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε 
εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών 
από τη βεβαίωση παραλαβής της διακήρυξης / γνωστοποίησης  
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που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους4. 
  
1.7.2 Η αθέτηση της υποχρέωσης της προηγούµενης παραγράφου 1.7.1 συνιστά 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 
στις κείµενες διατάξεις.  
 
1.7.3 ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν. 
 
1.7.4 Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

                                                           
4 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
2.1.1  Έγγραφα της σύµβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 

2.1.1.1 Η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆Α και Α∆ΑΜ) µε τα Παραρτήµατα 
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 
2.1.1.2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]5.                     

                                 
2.1.1.3 Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο 

πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

 
2.1.1.4 Φ.600/100/677979/Σ.3416/17 ∆εκ 19ΓΕΣ/Γ1 (Απόφαση/ 

Εντολή ∆ιενέργειας της ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης). 
 
2.1.1.5 Το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της. 

  
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
 

2.1.2.1 Υφίσταται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύµβασης µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 
σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37 του ν. 4412/16 και της   υπ’ αριθ. 56902/215/19-
05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) υπουργικής απόφασης «τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων 
συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 
2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις 

«Εχεµύθειας» µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης: 

 
   2.1.2.2.1 Ο ανάδοχος συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν 

υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία 
ή ένεκα της εκτελέσεως της σύµβασης που θα αναλάβει. 

 
   2.1.2.2.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης 

φύσεως προσωπικό του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό 
άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και 
να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, 
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση 
επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο / πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση 

                                                           
5
 Το ΕΕΕΣ  µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών 
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της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα 
πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για 
την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 
   2.1.2.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

συγκεκριµένης  παρ. 2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε 
ζηµίας της. 

 
   2.1.2.2.4 Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραµµένη, 
υποχρεωτικά κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

 
   2.1.2.2.5 ∆εν χαρακτηρίζονται ως «εµπιστευτικές», 

πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την 
οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.  

 
   2.1.2.2.6 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των 

προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α 34). 
 
 2.1.2.3 Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων 
των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), τα έγγραφα της σύµβασης ή 
πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την 
τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους 
και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση 
της σύµβασης. Για το σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της 
σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει 
τα ανωτέρω.6 
 

2.1.2.4 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 
µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά (µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ) και 
στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
 

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά,  το αργότερο  οκτώ (8) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 

                                                           
6 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που 

απαιτούν, άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να 
αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς λόγους. 
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους 
λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των 
ηλεκτρονικών κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου» 
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στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο . Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

 
2.1.3.2 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία 

παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

2.1.3.2.1 Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες 
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  
 

2.1.3.2.2 Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται 
σηµαντικές αλλαγές. 

 
2.1.3.2.3 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, 

πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της 
σύµβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16, τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης 
θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύµφωνα µε το πέµπτο 
εδάφιο παραγράφου 1 του άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία 
υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις 
δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 29.  
 

2.1.3.3 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

 
2.1.3.4 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 

δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσµιών7. 

 
2.1.3.5 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή 
τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 

                                                           
7 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 
των προσφορών.  
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δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύµφωνα µε το άρθρο  102 του Ν.4412/16 
«Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών». 

 
2.1.4 Γλώσσα - Ορισµοί 
 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα.  

 
2.1.4.4 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.4.5 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.8 Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α΄188) . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 
2.1.4.6 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).9 Ειδικά τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

 
2.1.4.7 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου 

εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση µε τη µορφή 
επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο 
έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 
2.1.4.8 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά 

ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 
γλώσσα, και να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 
2.1.4.9 Κοινά αποδεκτοί ορισµοί αποτελούν µόνο οι αναφερόµενοι 

στα θεσµικά κείµενα (Κανονισµοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόµοι, Π∆, ΚΥΑ, ΥΑ, 
Εγκύκλιοι). Σε περίπτωση διαφωνίας ή µη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου 
συγκεκριµένου όρου που δύναται να δηµιουργήσει παρερµηνείες, θα εξετάζεται 
αρµοδίως και κατά περίπτωση από τις νοµικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαµβάνοντας 
υπόψη κατά προτεραιότητα την εξιδεικευµένη ορολογία του συµβατικού 
αντικειµένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα υφιστάµενα λεξικά.  
                                                           
8 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
9 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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2.1.4.10  Βασικοί – Κύριοι Ναυτιλιακοί Όροι10 

 
2.1.4.10.1 Καύσιµο: Ντίζελ που καταναλώνεται από τις 

κύριες και τις βοηθητικές µηχανές του πλοίου. 
 

2.1.4.10.2 Ναυλωτής (charterer) : Η αναθέτουσα αρχή 
(ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ - ΓΕΣ)  που θα ενοικιάσει το πλοίο από τον πλοιοκτήτη (εκναυλωτή) 
για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο εκναυλωτής είναι υπεύθυνος για την 
επιχειρησιακή λειτουργία του πλοίου, όπως και για τα λειτουργικά του έξοδα, ενώ 
ο ναυλωτής πληρώνει τα καύσιµα, τα τέλη ελλιµενισµού, τα τέλη φόρτωσης / 
εκφόρτωσης και τα λοιπά κόστη που σχετίζονται µε τη διαχείριση του φορτίου του, 
Επίσης, δύναται να διευθύνει τις λειτουργίες του πλοίου σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης. 
 

2.1.4.10.3  Νηογνώµονας (classification society) : 
Οργανισµός  που θέτει πρότυπα για την κατασκευή ενός πλοίου, επιβλέπει την 
εφαρµογή τους στη διάρκεια της ναυπήγησης και επιθεωρεί το σκαρί και τα 
µηχανικά µέρη του σκάφους που είναι γραµµένο στα µητρώα του σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, απονέµοντάς του "πιστοποιητικό αξιοπλοΐας", που απαιτείται για την 
ασφάλιση του σκαριού. Ένα πλοίο που διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό 
θεωρείται "αξιόπλοο" (in class). 

 
2.1.4.10.4 Χωρητικότητα εκτοπίσµατος (deadweight 

tonnage) : Το βάρος που ένα πλοίο µπορεί να µεταφέρει όταν είναι φορτωµένο 
µέχρι την ίσαλο γραµµή µε καύσιµα, φορτία, φρέσκο νερό, προµήθειες και 
πλήρωµα. 

  
2.1.4.10.5 Τιµή ναύλων (ή ναύλο): Χρηµατικό ποσό που 

καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή τη ναυτιλιακή εταιρία από τον «ναυλωτή» για την 
ενοικίαση του πλοίου. 

 
2.1.4.10.6 Ολική χωρητικότητα (gross tonnage gt) : 

Εσωτερικό µέτρο των ανοιχτών χώρων του πλοίου. Σήµερα υπολογίζεται από τον 
τύπο που ορίζει η ∆ιεθνής Σύµβαση Μέτρησης Χωρητικότητας (IMO Tonnage 
Convention). 

 
2.1.4.10.7 ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας (IMO): 

Υπηρεσία του ΟΗΕ αρµόδια για την εφαρµογή των ναυτιλιακών κανόνων. 
 

2.1.4.10.8 Εκτός ναύλωσης (off-hire) : Ο χρόνος, ο 
οποίος συνήθως µετράται σε ηµέρες, στη διάρκεια του οποίου υπάρχει αναστολή 
πληρωµών ναύλων λόγω µη διαθεσιµότητας του πλοίου για να πραγµατοποιήσει 
εµπορική διαδικασία, πχ. λόγω βλάβης ή προγραµµατισµένης συντήρησης. 

 
2.1.4.10.9 Λειτουργικά κόστη (operating costs OPEX) : 

Οι δαπάνες που συνεπάγεται η καθηµερινή λειτουργία ενός πλοίου και οι οποίες 
προκύπτουν οποτεδήποτε αυτό εµπλέκεται σε εµπορική πράξη. Εδώ 

                                                           
10 ΠΗΓΗ: https://eclass.unipi.gr/modules/... 
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περιλαµβάνονται οι µισθοί και οι δαπάνες του πληρώµατος, τα εφόδια, οι 
προµήθειες, οι επισκευές και η συντήρηση, τα λιπαντικά και η ασφάλιση. Τα 
συγκεκριµένα κόστη επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη και σε καµία περίπτωση των 
ναυλωτή. 

 
2.1.4.10.10 SOLAS (Safety of Life at Sea Convention) : 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα. 
Σηµαντική σύµβαση που καθορίζει τους κανονισµούς µε τους οποίους πρέπει όλα 
τα εµπορικά πλοία να συµµορφώνονται. 

 
2.1.4.10.11 Ειδική επιθεώρηση (special survey) : 

Υποχρεωτικός έλεγχος του σκαριού του πλοίου και των µηχανικών του µερών που 
διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, από το νηογνώµονα 
στον οποίον είναι εγγεγραµµένο το σκάφος. 

 
2.1.4.10.12 Χρονοναύλωση / ναύλωση κατά χρόνο (time 

charter) : Συµβόλαιο παροχής µεταφορικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το οποίο ο 
ναυλωτής διατηρεί το δικαίωµα χρήσης ενός σκάφους / πλοίου για συγκεκριµένη 
περίοδο. Για την ενοικίαση του σκάφους πραγµατοποιείται µηνιαία καταβολή. 
Σύµφωνα µε το διακανονισµό αυτόν, ο πλοιοκτήτης διαχειρίζεται την καθηµερινή 
λειτουργία του σκάφους και καταβάλλει τα λειτουργικά και κεφαλαιακά κόστη. 

 
2.1.4.10.13 Τόνος: Μετρικός τόνος, ίσος µε 1.000 κιλά ή 

2.240 λίβρες. 
 

2.1.4.10.14 Κόστη ταξιδίου (voyage costs) : Το κόστος 
καυσίµων, ελλιµενισµού και διέλευσης διωρύγων και πορθµών που σχετίζονται µε 
ένα συγκεκριµένο ταξίδι. Στη ναύλωση κατά ταξίδι, όπου τα λιµάνια είναι 
προκαθορισµένα, τα προαναφερθέντα κόστη συνήθως περιλαµβάνονται στην 
προσυµφωνηµένη τρέχουσα τιµή και καταβάλλονται από τον πλοιοκτήτη. Σε 
χρονοναύλωση (όπως στη παρούσα διαδικασία), όπου τα λιµάνια δεν είναι εκ των 
προτέρων προκαθορισµένα, τα προαναφερθέντα κόστη πληρώνονται από τον 
ναυλωτή (ΓΕΣ). 

 
2.1.4.10.15 Κύριες διαστάσεις πλοίου11: 

 
    (1) Ολικό ή µέγιστο µήκος (Length over all) 
συµβολίζεται µε το γράµµα L και µε κάτω δείκτη ΟΑ,(ως LOA ή LOA). Είναι η 
µέγιστη απόσταση µεταξύ των καθέτων (προς τον ορίζοντα) από του ακραίου 
σηµείου της πλώρης µέχρι του αντίστοιχου της πρύµης, εσωτερικά του 
περιβλήµατος, όταν το σκάφος είναι ζυγοσταθµισµένο. 
 
    (2) Μήκος µεταξύ Καθέτων (Length between 
perpendiculars)  συµβολ. µε το L µε δείκτη BP, (ως LBP ή LBP). Είναι η 
απόσταση µεταξύ της "πρωραίας" και της "πρυµναίας καθέτου". 
 
    (3) Μήκος έµφορτης Ισάλου (Load waterline 
Length) συµβολ. µε L και µε δείκτη WL, (ως LWL ή LWL). Είναι η απόσταση 

                                                           
11https:// el.wikipedia.org/wiki/Κύριες_διαστάσεις_πλοίου 
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µεταξύ της πρωραίας και της ακραίας πρυµναίας καθέτου. Επειδή η διάσταση 
αυτή (σε µέγεθος) δεν διαφέρει και πολύ από την προηγούµενη, πολλές φορές 
χρησιµοποιείται αυτή αντί του µήκους µεταξύ καθέτων. 
 
    (4) Ολικό Πλάτος (Breadth over all) , συµβολίζεται 
µε το γράµµα Β και µε κάτω δείκτη ΟΑ. (BOA). Είναι η απόσταση µεταξύ των 
ακραίων σηµείων της δεξιάς και αριστερής πλευράς του σκάφους 
συµπεριλαµβανοµέων και προεξοχών. 
 
    (5) Κοίλο ή Ύψος Κατασκευής (Depth Moulded ή 
Depth to Main Deck ή Depth)  διακριτικό D. Είναι η απόσταση της βασικής 
γραµµής από την ευθεία του κυρίου καταστρώµατος. Βασικά "ευθεία 
καταστρώµατος" είναι εκείνη που ενώνει τα δύο συµµετρικά σηµεία που 
προκύπτουν από τη τοµή των επιφανειών του νοµέως, της εσωτερικής όψης του 
περιβλήµατος και επίσης της εσωτερικής όψης του καταστρώµατος. 
 
    (6) Έµφορτο Βύθισµα ή Μέσο Βύθισµα ή απλώς 
Βύθισµα (Draught on Summer Freeboard ή Draught Moulded ή Draught ή Draft), 
διακριτικό d. Είναι η απόσταση της εµφόρτου ισάλου γραµµής από τη βασική 
γραµµή. 

 
2.1.4.10.16 Χωρητικότητα εκτοπίσµατος12 (Dead Weight 

Tonnage - DWT)  πλοίου: Το βάρος που ένα πλοίο µπορεί να µεταφέρει όταν είναι 
φορτωµένο µέχρι την ίσαλο γραµµή µε καύσιµα (δεξαµενές πλήρεις), φορτία 
(σύνολο), φρέσκο νερό (δεξαµενές γλυκού νερού πλήρεις), προµήθειες 
[απαραίτητες για την κάλυψη υποχρεώσεων εκτέλεσης θαλάσσιου δροµολογίου 
(πλου) άνευ ενδιάµεσου ανεφοδιασµού, συνολικής απόστασης 1.600 ναυτικών 
µιλίων] και πλήρωµα (το προβλεπόµενο από την σχετική αδειοδότηση / 
ναυπήγηση του πλοίου).  

 
2.1.4.10.17  Μεταφορική Ικανότητα Πλοίου (ΜΙΠ)3. Είναι 

το «ωφέλιµο φορτίο» (PAYLOAD) όπως προσδιορίζεται από τον µαθηµατικό 
τύπο: WLO = DWT–(WF+WPR+WP+WCR+B) . 
                                                           
12 Το βάρος που ένα πλοίο µπορεί να µεταφέρει όταν είναι φορτωµένο µέχρι την ίσαλο γραµµή µε 

καύσιµα, φορτία, φρέσκο νερό, προµήθειες και πλήρωµα.  
Μελέτη Πλοίου, Μεθοδολογίες Προµελέτης, Απ. Παπανικολάου, Καθηγητή ΕΜΠ, Τεύχος 1, 2009, 

παρ. 2.15.1., σελ. 200 και παρ.2.15.7., σελ.280, η ανάλυση του πρόσθετου βάρους (DWT), το 
αποκαλούµενο και ως «ωφέλιµο φορτίο» (PAYLOAD) δίδεται από τον τύπο:  

WLO = DWT – (WF+WPR+WP+WCR+B) ,όπου: 
WF:   Βάρος καυσίµων (FUEL) συµπεριλαµβανοµένου και των λιπαντικών 
WPR:Βάρος εφοδίων και νερού (PROVISIONS)  
WP:   Βάρος επιβατών και αποσκευών (PERSONS) 
WCR:Βάρος πληρώµατος (CREW) 
B:  Βάρος µη µόνιµου έρµατος (νερό) εφόσον απαιτείται στην κατάσταση πλήρους φόρτωσης 

(βύθισµα µελέτης) 
Επιπρόσθετα, η στρατιωτική υπηρεσία, ανεξαρτήτως των δηλωθέντων ως ολική και καθαρή χωρη-

τικότητα, διατηρεί το δικαίωµα υπολογισµού της καθαρής χωρητικότητας σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο Παράρτηµα  Ι του Ν.1373/83, σελ. 1110 – 1118.  

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας οφείλει, κατόπιν αιτήσεως από την αρµόδια Υπηρεσία να 
υποβάλει, εκτός των προαναφερθέντων WLO, WF, WPR, WP, WCR, B (τα οποία 
υποχρεωτικά αναλύονται στην τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος) στο αρχικό 
εδάφιο της εν λόγω υποσηµείωσης, εντός 10 εργασίµων ηµερών τα αντίστοιχα στοιχεία που 
θα ζητηθούν. 
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2.1.4.11 Λοιποί Συναφείς Όροι µε το Αντικείµενο της Σύµβασης 
 

2.1.4.11.1 Απαιτήσεις / κριτήρια που προσδιορίζονται µε 
τους όρους «µέχρι» ή «τουλάχιστον» ή «ελάχιστο» ή «µέγιστο» τότε 
προσφορές που υπερβαίνουν τα προαναφερθέντα όρια κρίνονται «µη κανονικές» 
καθόσον θεωρούνται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της 
διακήρυξης  και απορρίπτονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

 
2.1.4.11.2 Ανυψωτικό µέσο / µηχάνηµα13: είναι 

µηχάνηµα που προορίζεται για την ανύψωση και µετατόπιση στο χώρο φορτίων 
αναρτηµένων σε άγκιστρο ή µε τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή 
ανύψωσης. 

 
2.1.4.11.3 Φόρτωση πλοίου14: Χαρακτηρίζεται η 

διαδικασία παραλαβής (εκτός πλοίου) και τοποθέτησης φορτίου επί του πλοίου µε 
κατάλληλη βέβαια στοιβασία. Ο όρος αυτός αποδίδεται για τα πάσης φύσεως 
φορτία ανεξάρτητα συσκευασίας. 

 
2.1.4.11.4  Εκφόρτωση πλοίου: Η αντίστροφη διαδικασία 

της φόρτωσης, ήτοι, διαδικασία παραλαβής από οποιοδήποτε σηµείο επί του 
πλοίου και τοποθέτησης αυτού (φορτίου) εκτός πλοίου. 

 
2.1.4.11.5 Χώροι παραµονής / διαµονής: Κατάλληλα 

διαµορφωµένοι κλειστοί χώροι εντός του πλοίου που δύνανται να παραµείνουν για 
λίγα λεπτά (µέχρι ολοκλήρωσης συγκεκριµένων εργασιών φόρτωσης / 
εκφόρτωσης φορτίων και ταξιδίου) το στρατιωτικό / λοιπό προσωπικό. 

 
2.1.5 Εγγυήσεις15 
 

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 

2.1.5.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των 
οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου. 

 
                                                           
13     ΚΥΑ υπ. αριθ. 15085/593 (ΦΕΚ Β΄ 1186 / 25-8-2003), Άρθρο 1, παρ. 1 
14     https://el.wikipedia.org/wiki/Φόρτωση_πλοίου 
15 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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2.1.5.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον και επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

 
2.1.5.4  Υπόδειγµα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτηµα 

«VI» της παρούσας. 
 
2.1.5.5  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των 

εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 

2.2.1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

 
  2.2.1.1.1 Κράτος - µέλος της Ένωσης, 
 
  2.2.1.1.2 Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
  2.2.1.1.3 Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

 
  2.2.1.1.4 Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 

περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
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πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων.16 
 
 2.2.1.2 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.17  

 
 2.2.1.3 Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της 
Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης. 
 
 2.2.1.4 Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, οι όροι 
«Προµηθευτής» και «Ανάδοχος» αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην 
ανωτέρω παράγραφο 2.2.1.1 κατηγορίες. Οι ενώσεις υποψηφίων προµηθευτών 
και οι κοινοπραξίες υποψηφίων προµηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν 
ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. 
 
 2.2.1.5 Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να 
συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προσωρινών συµπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς 
ή την αίτηση συµµετοχής. 

 
H αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους 
ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  
 
2.2.2 Εγγύηση Συµµετοχής18 
 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης ανά είδος, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς (προσφέροντες),  «εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται 
στο δυο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας, (συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος προαίρεσης) αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη 
στρογγυλοποίηση δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400 €). 

 

                                                           
16 Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες 
από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν  

που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης 
17 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
18 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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2.2.2.2 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση 
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

 
2.2.2.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 
2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

 
2.2.2.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την 

προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες, 
µετά:  
 

2.2.2.4.1 Την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 
«άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής» ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
και 

 
2.2.2.4.2 Την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης 

ενδίκων µέσων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και. 

 
2.2.2.4.3 Την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν.4129/2013 (Α' 
52), εφόσον απαιτείται. 

 
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση 

συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και β)απόρριψης της 
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 
βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 
δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως. 
 

2.2.2.5 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων 
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού19  
 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης (διαγωνισµό) οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη 

                                                           
19 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
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του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

 
2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους20:  
 

2.2.3.1.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

 
2.2.3.1.2 ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 

σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα. 

 
2.2.3.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 

 
2.2.3.1.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 
2.2.3.1.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία 
µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

 
2.2.3.1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 

ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

                                                           
20 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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2.2.3.2 Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

 
2.2.3.2.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

 
2.2.3.2.2 Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2.2.3.2.3 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
2.2.3.2.4 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών 

προσώπων, συµπεριλαµβανοµένου των Ναυτικών Εταιρειών (ΝΕ) η υποχρέωση 
των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
 
   2.2.3.3.1 Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ) και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και  

 
2.2.3.3.2 Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
2.2.3.3.3 Γνωρίζει21 ή µπορεί να αποδείξει µε τα 

κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:  

 
2.2.3.3.3.1 Τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

 
2.2.3.3.3.2 ∆ύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 

                                                           
21 Ν.4488/16, (ΦΕΚ Α 137 / 13 Σεπ 17), άρθρο 39, παρ. 1 
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Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 
Οι κυρώσεις των περιπτώσεων 2.2.3.3.3.1 και 

2.2.3.3.3.2 πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
 

2.2.3.3.4 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους22.  

 
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, 

όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.3, θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν 
από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

 
2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  
 

2.2.3.4.1 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.3.4.2 Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί 
να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας23. 

                                                           
22 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του 

προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των 
ορίων) ή  στο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

23 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις 
συµβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.∆. (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα 
µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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2.2.3.4.3 Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

 
2.2.3.4.4 Εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων 

κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

 
2.2.3.4.5 Εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του 

ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, 
µέσα,  

 
2.2.3.4.6 Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις, 

 
2.2.3.4.7 Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των παρ. 2.2.3 ως 
2.2.9 της παρούσας. 

 
2.2.3.4.8 Εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

 
2.2.3.4.9 Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε 

κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο 
θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, 
ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
της παρ. 2.2.3.4.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

  
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη 

συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι 
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προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει 
(αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού)24. 
 

2.2.3.6 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

  
2.2.3.7  Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.4 και 2.2.3.425 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισµού.  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση26. 
 

2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.3.9 Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 
2.2.3.10 Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.1.1 
έως 2.2.3.1.6. η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις των παραγράφων 
2.2.3.4.1 έως 2.2.3.4.8  στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

 
2.2.3.11 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης µιας δηµόσιας 

σύµβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονοµικού φορέα ένας 
από τους λόγους αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16 κι ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει τα µέτρα για να αποδείξει την 
αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16 µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε 

                                                           
24 Ο λόγος αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη µόνο εφόσον η 

εκτιµώµενη αξία της υπό ανάθεση σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά 
το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η µη συνδροµή του ανωτέρω εθνικού λόγου 
αποκλεισµού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού] 

25
 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 

26
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για εύλογο 
χρονικό διάστηµα.  

2.2.4  Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας    
 

2.2.4.1 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική 
ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

 
2.2.4.2 Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε 

κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

 
2.2.4.3 Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

να είναι εγγεγραµµένοι στο Επαγγελµατικό (Ναυτικό) ή Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η 
παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
2.2.5 Κριτήρια Επιλογής - Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια  

 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να 
υποβάλουν  στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
κατά την τελευταία τριετία  2016, 2017 και 2018, από ηµεροµηνία υποβολής 
δικαιολογητικών συµµετοχής / προσφοράς, στον τοµέα δραστηριοτήτων συναφή 
(εκτέλεση δροµολογίων µεταφοράς επιβατών) µε το αντικείµενο της σύµβασης, 
είναι τουλάχιστον ίσος  µε το  10% του ύψους της εκτιµώµενης καθαρής µέγιστης 
αξίας της σύµβασης προµήθειας (µίσθωσης), σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία 
του Πίνακα της παραγράφου 1.3.4.1 της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριµένα 
ίσος µε εβδοµήντα δυο χιλιάδες ευρώ (72.000 €).   

 
2.2.6 Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται27 να 
αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.  

 
Αποδεικτικά28 στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονοµικού φορέα 

αποτελούν: 
 
2.2.6.1 Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών (θαλασσίων 

µεταφορών προσωπικού µε το συγκεκριµένο πλοίο, για το οποίο υποβάλλεται 
προσφορά µίσθωσης / ναύλωσης)  που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 
                                                           
27 Όπως υποσηµείωση ανωτέρω 
28 Παράρτηµα ΧΙΙ, Μέρος ΙΙ    
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προηγούµενη, πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας, τριετία, ενώ για τη 
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, θα λαµβάνονται υπόψη 
στοιχεία σχετικών µε το αντικείµενο της σύµβασης προµήθειας (µίσθωσης / 
εκτέλεσης δροµολογίων µεταφοράς προσωπικού του συγκεκριµένου πλοίου) που 
παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία λαµβανοµένων υπ’ όψη και 
στοιχείων µέχρι και πενταετίας, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Στον Πίνακα θα 
αναφέρονται οι κυριότερες συµβάσεις προµηθειών και θα έχει υποχρεωτικά την 
ακόλουθη µορφή: 
 

Περίοδο 
Σύµβασης 

α/α Επωνυµία 
Φορέα 

από έως 

Σύντοµη 
Περιγραφή 
∆ροµολογίων  

Συνολική Αξία 
Σύµβασης  
(δεν είναι 

υποχρεωτική η 
συµπλήρωση της 
εν λόγω στήλης) 

Υπεύθυνος του 
Φορέα για 

Επιβεβαίωση 
Στοιχείων του 

Πίνακα  

       
       
       

 
Οι προαναφερθείσες συµβάσεις δύνανται (µη δεσµευτικά) να συνοδεύονται 

από βεβαίωση / βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά,  στο / στα οποίο / -α 
θα τεκµηριώνεται η ορθή εκτέλεση και η εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των 
συγκεκριµένων συµβατικών υποχρεώσεων.   

 
2.2.6.2 Υποβολή των στοιχείων του πλοίου, ή / και τυχόν 

εγκαταστάσεων - τεχνικού εξοπλισµού, που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός 
φορέας, για την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης. Υποχρεωτικά, µε την 
τεχνική προσφορά ο οικονοµικός φορέας που συµµετέχει στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλει το σχέδιο του πλοίου θεωρηµένο από ναυπηγό, για 
αξιολόγηση, στο οποίο θα φαίνονται ευκρινώς οι θέσεις, του γερανού, της 
φόρτωσης των παλετών και βαρελιών (ανάλογη κάτοψη / διάταξη εντός του 
πλοίου), καθώς επίσης και ο χώρος φόρτωσης – στάθµευσης του οχήµατος / 
ρυµουλκού. 

 
2.2.6.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας 

προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος της υπό 
ανάθεσης προµήθειας (µίσθωσης), ή να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων29, πρέπει να αποδεικνύει µε την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τα αναγκαία προς τούτο µέσα, προσκοµίζοντας έγγραφη δέσµευσή τους 
(υπεύθυνη δήλωση ή συµφωνητικό συνεργασίας), ότι θα θέσουν στη διάθεσή του 
τα αναγκαία µέσα (παράγραφος 2.2.6.2 της παρούσας διακήρυξης) και θα 
εκτελέσουν κάθε απαιτούµενη εργασία, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας: 

 
 
 
 

                                                           
29     Ν.4412/16, άρθρο 78, Μέρος ΙΙ 
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Περιγραφή τµήµατος / ποσοστού του 
έργου (προµήθειας / µίσθωσης) που 
προτίθεται ο υποψήφιος οικονοµικός 
φορέας να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

ή τρίτο φορέα 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου ή 
τρίτο φορέα 

Ηµεροµηνία ∆ήλωσης 
Συνεργασίας ή 
Συµφωνητικό 
συνεργασίας 

   
   
   
 
          ∆ιευκρίνιση 1η: Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονοµικός φορέας 
προτίθεται να αναθέσει τµήµα της σύµβασης, υπό µορφή υπεργολαβίας, σε 
τρίτους και δεν στηρίζεται στις ικανότητες αυτού, απαιτείται να δηλωθεί αυτός στο 
Μέρος ΙΙ - Τµήµα Γ του ΕΕΕΣ της συµµετέχουσας εταιρείας και επιπλέον να 
συµπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο του Μέρους IV [ποσοστό της υπό ανάθεση 
σύµβασης, το οποίο προτίθενται να αναθέσουν σε υπεργολάβο/υπεργολάβους µε 
βάση αναφοράς την εκατοστιαία κλίµακα ποσόστωσης (πχ. 10%, 23%, 30% κλπ)]. 
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το υπό ανάθεση τµήµα της σύµβασης, υπό µορφή 
υπεργολαβίας, ξεπερνάει το 30%, ο υπεργολάβος οφείλει να υποβάλλει ξεχωριστό 
ΕΕΕΣ, ψηφιακά υπογεγραµµένο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 131 
του Ν.4412/16. 
 
 ∆ιευκρίνιση  2η:  Όπου στο κείµενο της διακήρυξης αναφέρεται ο όρος 
«∆ήλωση» ή «Υπεύθυνη ∆ήλωση» νοείται η υποβολή «Υπεύθυνης ∆ήλωσης» 
κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν.1599/86, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
κείµενη νοµοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον 
συντάκτη τους.  
 

∆ιευκρίνιση 3η: Για την υπεύθυνη δήλωση που προσκοµίζει τρίτος 
οικονοµικός φορέας εκτός της δικής του ψηφιακής υπογραφής απαιτείται 
επιπρόσθετα και η ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα οικονοµικού φορέα επί 
αυτής.  
 

Εφίσταται η προσοχή στην διάταξη του  άρθρου 15 παρ. 1 περ. 1.2.1 
της ΥΑ (ΦΕΚ 1924/2-6-17 Τεύχος Β΄) για το ΕΣΗΣΗΣ σύµφωνα µε την οποία: «Τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 
έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής».  
 
 ∆ιευκρίνηση:  Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον κύριο ανάδοχο 
(οικονοµικό φορέα), καθώς ο υπεργολάβος αναλαµβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει 
µέρος του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης, ενώ ο ανάδοχος αναλαµβάνει 
να παραδώσει τα προς προµήθεια συµβατικά είδη / υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
υπό ανάθεσης σύµβασης. 
  
 ∆ιευκρίνηση: Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται από ένα 
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τουλάχιστον µέλος που συµµετέχει στην Κοινοπραξία ή την Ένωση, ή όπου 
απαιτείται (αναλόγως της φύσης της συνεργασίας) από κάθε µέλος ή / και 
αθροιστικά. 
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
οφείλουν να συµµορφώνονται µε Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς 
σχετικά µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  

 
Συγκεκριµένα, απαιτείται να δηλωθεί στο Μέρος ΙΙ - Τµήµα ∆ (παράγραφος 

1 µε τίτλο «Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες») του ΕΕΕΣ της συµµετέχουσας εταιρείας, ότι διαθέτει σε ισχύ τα 
ακόλουθα: 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΓΕΦΥΡΑ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

3 Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΠΛΟΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

6 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

 
∆ιευκρίνιση 1η : Σε περίπτωση που κάποιο /-α από τα προαναφερθέντα 

στην παράγραφο 2.2.7, πιστοποιητικό /-ά ή δικαιολογητικό /-ά βρίσκεται /-ονται σε 
διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης, ο συµµετέχων στη διαδικασία οικονοµικός 
φορέας οφείλει να προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει τα 
αναφερόµενά του, καθώς και τη δέσµευση ότι το /-α αντίστοιχο /-α πιστοποιητικό –
ά θα υφίσταται /-νται σε ισχύ τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα της διάρκειας 
της σύµβασης υποβάλλοντας ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση µη 
έκδοσης ή µη ανανέωσης αποδέχεται τις κυρώσεις που επιβάλλονται µε την 
κείµενη νοµοθεσία ως «έκπτωτου». 
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 

2.2.8.1 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα 
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σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των 
δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης 
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
 

2.2.8.2 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη 
διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή/και τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, καθώς επίσης και µε την τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται 
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων 
µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων 
φορέων. 

 
2.2.8.4. Αν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας κάνει επίκληση στην 

ικανότητα από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν 
ότι δεν θα διαθέσουν τους ίδιους διαθέσιµους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό 
διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο φάκελο 
τεχνικής προσφοράς. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
 

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:  

 
2.2.9.1.1.1 ∆εν βρίσκονται σε µία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  
 
2.2.9.1.1.2 Πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,  
 
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 και άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο Παράρτηµα «ΙΙΙ», το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

 
2.2.9.1.2 Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου 

εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται 
από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες που είναι αναρτηµένες στο 
διαδίκτυο30. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης 

                                                           
30 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis 

/eees_odigies. pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και 
συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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(ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο 
των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 

2.2.9.1.3 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 
2.2.9.1.4 Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.8. της παρούσας, το ΕΕΕΣ 
περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 
 2.2.9.1.5 Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των 

δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό 
του διακριτό ΕΕΕΣ, ψηφιακά υπογεγραµµένο, κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς. 

 
2.2.9.1.7 Σε περίπτωση που δηλωθεί υπεργολάβος 

(ανεξαρτήτως ποσοστού συµµετοχής), τότε αυτός (ο υπεργολάβος) υποχρεούται 
να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.  

 
2.2.9.1.8 Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα31 
 

2.2.9.2.1 Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών 
φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201632. 
 

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός 
φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

                                                           
31 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισηµαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους 

οικονοµικούς φορείς να προσκοµίσουν µόνο εκείνα τα αποδεικτικά µέσα που ανταποκρίνονται 
στους λόγους αποκλεισµού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγµα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των οικονοµικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα 
αποδεικτικά µέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

32 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 
- 2.2.8)33. 
 

2.2.9.2.3 Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.434. 

 
2.2.9.2.4 Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 

υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 
οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο ΕΕΕΣ. 
 

2.2.9.2.5 Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
 
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  
 
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 
2.2.9.2.6 Β1: Για την απόδειξη της µη συνδροµής των 

λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά35: 

                                                           
33 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
34 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη ∆ιακήρυξη έναν, 

περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισµού της εν λόγω παραγράφου. Συµπληρώνεται 
αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 

35 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωµένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα 
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    2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 

απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν 
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος 
αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του ν.4412/16 (παρ. 2.2.3.2. του παρόντος) 

 
     2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.3 και 
2.2.3.4.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 
µέλους ή χώρας. που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., 
πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη 
και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) 
δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

 

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς 
φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων 

                                                                                                                                                                                

από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της 
χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.   
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     2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3  
πιστοποιητικό36 από την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν 
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2, στις περιπτώσεις 
2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.2, της παραγράφου 2.2.3.3.2 και στην περίπτωση της 
παραγράφου 2.2.3.4.2 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 
2.2.3.1 και 2.2.3.2, στις περιπτώσεις 2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.2, της παραγράφου 
2.2.3.3.2. και στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4.2. Οι επίσηµες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81. 

 
2.2.9.2.6.4 Για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 

 
2.2.9.2.6.5 Για την παράγραφο 2.2.3.5, 

δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών37, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 
 

2.2.9.2.6.5.1 Ειδικότερα ο προσω-
ρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
                                                           
36   Ν. 4605/19, άρθρο 43, παρ. 7. Σύµφωνα µε την παρ. 46 του ιδίου άρθρου: «Στο άρθρο 376 

(του ν.4412/16) προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής: 17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, 
(εν προκειµένω της παρ. 2.2.3.3.3  της παρούσας διακήρυξης) αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 

37 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς 
και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό 
των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

 
2.2.9.2.6.5.2 Εάν ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, 
αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε 
ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή 
κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 
2.2.9.2.6.5.3 Σε διαφορετική 

περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της  δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, 
έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η 
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  

 
2.2.9.2.6.5.4 Η αναθέτουσα αρχή 

δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην 
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
 

2.2.9.2.6.6 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή 
της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005»38, και 
 

2.2.9.2.6.7 Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
   2.2.9.2.7 Β2: Για την απόδειξη της απαίτησης της 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας 
προσκοµίζουν: 
 

                                                           
38 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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2.2.9.2.7.1 Πιστοποιητικό / βεβαίωση του 
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου (εν προκειµένω Ναυτικού) του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί 
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό 
ανάθεση σύµβασης. 

 
2.2.9.2. 7.2 Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό 
ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.  

 

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που 
αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή τους,  εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 
 

2.2.9.2.8 Β.3: Για την απόδειξη της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν: 

 
    2.2.9.2.8.1 Τις νόµιµα δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα αυτών, εφόσον απαιτείται δηµοσίευση 
 

2.2.9.2.8.2 Στοιχεία / Υπεύθυνη ∆ήλωση που 
να αποδεικνύεται ότι ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία  
2016, 2017 και 2018, από ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών συµµετοχής / 
προσφοράς, στον τοµέα δραστηριοτήτων συναφή (εκτέλεση δροµολογίων 
µεταφοράς επιβατών) µε το αντικείµενο της σύµβασης, είναι τουλάχιστον ίσος  µε 
το  10% του ύψους της εκτιµώµενης καθαρής µέγιστης αξίας της σύµβασης 
προµήθειας (µίσθωσης), σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία του Πίνακα της 
παραγράφου 1.3.4.1 της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριµένα ίσος µε 
εβδοµήντα δυο χιλιάδες ευρώ (72.000 €). 

 
Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση 

να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική 
και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
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2.2.9.2.9 Β.4: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 
της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν το σύνολο των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στις παραγράφους από 2.2.6.1 έως και 2.2.6.3. 

 
2.2.9.2.10 Β.5: Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους 

µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν το σύνολο των 
δικαιολογητικών / πιστοποιητικών που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα της 
παραγράφου, λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες διευκρινήσεις την παραγράφου 
2.2.7. 

 
2.2.9.2.11 Β.6: Για την απόδειξη της νόµιµης 

εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε 
σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού 
φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των 
µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό 
αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και 
µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 
τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά 
έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόµιµου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη 
σύσταση, µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται 
αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόµιµη σύσταση  του οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
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δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι 

σε επίσηµους καταλόγους  που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να 
προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από 
την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 
πιστοποίησης.  
 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα 
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών 
φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

 
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους 

καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται 
από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά 
τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι 

σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 

2.2.9.2.12 Β.8: Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα 
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.9.2.13 Β.9: Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. 

 
Επιπρόσθετα, ως µέσα για την απόδειξη της ως άνω 

δέσµευσης  υποβάλλονται ενδεικτικά κατά περίπτωση τα κάτωθι: 
 

2.2.9.2.13.1 Σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου: Ιδιωτικό Συµφωνητικό του φορέα φυσικού προσώπου µε τον 
προσφέροντα οικονοµικό φορέα, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς 
τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών ή τεχνικών µέσων ή πόρων του τρίτου που 
επιθυµεί να προσµετρηθούν υπέρ της συµµετοχής του, και δυνάµει του οποίου θα 
προκύπτει, µε πρόσφορα µέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή 
του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εµπειρία 
είναι πράγµατι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των µέσων αυτών.  
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2.2.9.2.13.2 Σε περίπτωση νοµικού προσώπου: 

 
    2.2.9.2.13.2.1 Απόφαση των 

αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, περί 
της δέσµευσης τούτου να διαθέσει πράγµατι στον προσφέροντα οικονοµικό φορέα 
τους αναγκαίους οικονοµικούς / τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 
απόδειξη της χρηµατοοικονοµικής / τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για 
λογαριασµό του Συµµετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόµενη από την σύµβαση 
χρονική περίοδο συµπεριλαµβανοµένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

 
    2.2.9.2.13.2.2 Ιδιωτικό Συ-

µφωνητικό του φορέα µε τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα, στο οποίο θα 
προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών ή 
τεχνικών µέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυµεί να προσµετρηθούν υπέρ της 
συµµετοχής του, και δυνάµει του οποίου θα προκύπτει, µε πρόσφορα µέσα, ότι τα 
στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εµπειρία είναι πράγµατι σε θέση να 
εξασφαλίσει τη χρήση των µέσων αυτών  

 
    2.2.9.2.13.2.3 Νοµιµοποιητι-

κά έγγραφα του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους (ισχύον καταστατικό, 
τυχόν τροποποιήσεις του µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης). 

 
2.2.9.14  Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο 

τρόπο:  
 
2.2.9.14.1 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 

1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/16, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

 
2.2. 9.14.2 Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την 

παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.4412/16 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση,  

 
2.2. 9.14.3 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 

2 του άρθρου 75 του ν.4412/16, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε 
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,  

 
2.2. 9.14.4 Οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και  
 
2.2. 9.14.5 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν 

συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 
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2.2.9.15  Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).  

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιµής, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, η οποία εκτιµάται βάσει των 
κάτωθι κριτηρίων: 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-

ΚΩΝ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙ-
ΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ (%)  

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΣΗΣ    
1.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΙ-

ΝΗΤΗΡΩΝ - ΜΕΚ (Μηχα-
νές Εσωτερικής Καύσης)  

Κατά ελάχιστο  
δύο ανεξάρτητοι 

κινητήρες 

15% 

1.2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  

Τουλάχιστον     
550 ΗΡ 

10% 

1.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                           
(µε υπηρεσιακή39 / οικο-
νοµική40 ταχύτητα πλεύ-
σης) 

έως 80 λίτρα / 
ώρα 

15% 

1.4 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ                                    
(σε ναυτικά µίλια µε οικο-
νοµική ταχύτητα και µέγι-
στο φορτίο) 

Τουλάχιστον     
600  ναυτικά µί-

λια 

10% 

2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ   
 ΜΕΓΙΣΤΗ Τουλάχιστον       

12 κόµβοι 
5% 

3 Γενική συµπεριφορά 
πλοίου κατά τη διάρκεια 
πλεύσης 

 5% 

4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ   
4.1 ΜΕΓΙΣΤΗ (σε αριθµό επι-

βαινόντων µε πλήρη φόρ-
το) 
 

Τουλάχιστον       
138 άτοµα 

10% 

                                                           
39 Υπηρεσιακή ταχύτητα (service speed ή commercial speed), χαρακτηρίζεται η συνήθης ακολουθούµενη 
ταχύτητα που µπορεί και να ταυτίζεται µε την οικονοµική. (που ποικίλει κατά τύπο πλοίου). 

40 Οικονοµική ταχύτητα (economic speed), είναι η ιδανική ταχύτητα σε συνάρτηση µε την ωριαία 
κατανάλωση καυσίµων, (ποικίλει κατά τύπο πλοίου) 
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Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-

ΚΩΝ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙ-
ΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ (%)  

4.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΑ (µεταφορά επιβαι-
νόντων σε κλειστό κλιµα-
τιζόµενο χώρο) 

Τουλάχιστον       
50 άτοµα 

20% 

5 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩ-
ΣΗΣ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

  

  Μεταφορική ι-
κανότητα άνω 
των ελάχιστων 
απαιτήσεων της 
παραγράφου 

5.γ.(3) της 
ΜΑΣΠ41 

10% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 
 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 
 

2.3.2.1 Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 
100 βαθµούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. 

 
2.3.2.2 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση 

τα στοιχεία της προσφοράς. 
 
2.3.2.3 Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει 

από το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε 

                                                           
41 ∆υνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς: 
(α) Εκατό τριάντα οκτώ (138) ατόµων, συνολικού βάρους 14 τόνων (τον) (αριθµός επιβαίνοντος 
προσωπικού µετά φόρτου). 
(β) ∆έκα (10) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 400 κιλών (+/- 
20%). 
(γ) ∆υο (2) βαρελιών, συνολικού βάρους 200 κιλών. 
(δ) Ενός οχήµατος M/S GD 240 (Μ: 4,5µ Π: 2,2µ. Υ: 2,1µ, Β: 2 τον) ή αντίστοιχων διαστάσεων 
ρυµουλκού / τρέιλερ.  
ή διαζευκτικά 
(α) Τριάντα (30) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 12 τον. (+/- 
20%). 
(β) Τριάντα δυο (32) βαρελιών, συνολικού βάρους 6,4 τον. 
Επισήµανση: Η µεταφορική ικανότητα των 138 ατόµων, αφορά στην επίσηµη πιστοποίηση του 
ΠΓΕ και µέγιστη αποδεκτή µείωση, για χειµερινή περίοδο, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 
30%, ήτοι, µέχρι και 96 άτοµα. 
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συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των 
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

2.3.2.4 Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται 
µε βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 
 

2.3.2.5 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι 
εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιµής  προς τη 
συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
µικρότερος αριθµός), σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί: 

 
Προσφερθείσα τιµή (Μηνιαίας Ναύλωσης) 

Λ = 
Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο Παράρτηµα «Ι» της ∆ιακήρυξης, για τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.  

 
2.4.1.2 ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 
2.4.1.3 Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής42. 

 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

2.4.2.1  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 
(παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) Υπουργική 
Απόφαση «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)43. 
 

2.4.2.2  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 

                                                           
42 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
43 Συσχέτιση µε άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄ επιλογή 

της Α.Α. εφαρµόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



- 48- 

 

Σελίδα 48 

εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης 
που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν 
την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την  
προσφορά τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να 
τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγµένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου 
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
2.4.2.3 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 

2.4.2.4 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις 
τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα 
της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της44. 

 
2.4.2.5  Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα 

ακόλουθα:  
 

2.4.2.5.1 Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

 
2.4.2.5.2 Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική 

Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον 
                                                           
44 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 

µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 

2.4.2.6 Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική 
τους προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και 
του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
2.4.2.7 Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 

(υπο) φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 

2.4.2.7.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής , µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονοµικούς φορείς.  

 
2.4.2.7.2 Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 

υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται 
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά  κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις 
του Ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

 
2.4.2.7.3 Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή 
και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
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και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
 
   2.4.2.7.4 Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε 
έντυπη µορφή υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο. Ο  σφραγισµένος φάκελος 
που θα περιέχει έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει απαραίτητα να φέρει 
τον αριθµό του συστηµικού διαγωνισµού / διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλεται 
προσφορά, την επωνυµία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθµό του συστηµικού 
διαγωνισµού που έχει λάβει στο ΕΣΗ∆ΗΣ  και το τµήµα του υπό ανάθεση έργου 
για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, την επωνυµία και την διεύθυνση καθώς και 
τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
διαγωνιζοµένου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να 
αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα µέλη της), καθώς επίσης και τις 
ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟ: 01/20 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΝΑΥΛΩΣΗΣ) ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2020 
Αριθµός συστηµικού διαγωνισµού  ΕΣΗ∆ΗΣ: 83807 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03/03/2020  
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή την γραµµατεία» 

 
∆ιευκρίνηση: ∆εν  πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι 

οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να 
αφήσουν ίχνη. Τυχόν σφραγισµένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν 
αφορούν δικαιολογητικά συµµετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία 
οικονοµικής προσφοράς ή δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
2.4.2.7.4 Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από 

προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή 
ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας45. 
 
 
 
 

                                                           
45 Σε περίπτωση που, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιµο από την Α.Α. να 

προσκοµιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονοµική προσφορά, ιδίως όταν 
αυτή περιλαµβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου 
οικονοµικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά»  
 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν46:  

 
2.4.3.1.1 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
και  

 
2.4.3.1.2 Την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 
 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
 

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ σύµφωνα µε 
τα αναγραφόµενα στη διακήρυξη (Παράρτηµα «ΙΙΙ»).  
 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα 
Παραρτήµατα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της Σύµβασης), «ΙΙ» (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της ∆ιακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται και να περιέχει: 

 
  2.4.3.2.1 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς. το οποίο να έχει 

συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «ΙV» της παρούσας. 
 

2.4.3.2.2 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσµεύεται ο 
οικονοµικός φορέας, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης / ανάδοχος θα 
προβεί στην ανάλογη διαµόρφωση του σκάφους / πλοίου σε όση έκταση απαιτείται 
προκειµένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις προαναφερθείσες απαιτήσεις, κατά 
τη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης (ναύλωσης) και παροχής υπηρεσιών, σε ότι 
αφορά στην µεταφορική ικανότητα άνω των ελάχιστων απαιτήσεων της 
παραγράφου 5.γ.(3) της Μελέτης Αναγκαιότητας Σκοπιµότητας Προµήθειας 
(ΜΑΣΠ)47. 

                                                           
46 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
47     ∆υνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς: 
(α)   Εκατό τριάντα οκτώ (138) ατόµων, συνολικού βάρους 14 τόνων (τον) (αριθµός επιβαίνοντος 
προσωπικού µετά φόρτου). 
(β)   ∆έκα (10) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 400 κιλών (+/- 
20%). 
(γ)   ∆υο (2) βαρελιών, συνολικού βάρους 200 κιλών. 
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2.4.3.2.3 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσµεύεται ο 

οικονοµικός φορέας, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης / ανάδοχος θα 
προβεί στην τοποθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία γερανού µε τις                   
συγκεκριµένες προδιαγραφές, κατά τη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης 
(ναύλωσης) και παροχής υπηρεσιών, σε ότι αφορά στο γερανό, µε ελάχιστη 
ανυψωτική ικανότητα 700 κιλά. 

 
2.4.3.2.4 Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµε-

να στην παράγραφο 2.1.2.3 της παρούσας. 
 
2.4.3.2.5 Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµε-

να στην παράγραφο 2.2.6.3 της παρούσας. 
 
2.4.3.2.6 Το σχέδιο του πλοίου, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στην παράγραφο 2.2.6.2 της παρούσας. 
 
2.4.3.2.5 Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµε-

να στην παράγραφο 2.2.8.4 της παρούσας. 
  

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 

2.4.4.1 Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το 
αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής) 
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να 
                                                                                                                                                                                

(δ)  Ενός οχήµατος M/S GD 240 (Μ: 4,5µ Π: 2,2µ. Υ: 2,1µ, Β: 2 τον) ή αντίστοιχων διαστάσεων 
ρυµουλκού / τρέιλερ.  
ή διαζευκτικά 
(α)  Τριάντα (30) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 12 τον. (+/- 
20%). 
(β) Τριάντα δυο (32) βαρελιών, συνολικού βάρους 6,4 τον 
Επισήµανση: Η µεταφορική ικανότητα των 138 ατόµων, αφορά στην επίσηµη πιστοποίηση του 

ΠΓΕ και µέγιστη αποδεκτή µείωση, για χειµερινή περίοδο, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει 
το 30%, ήτοι, µέχρι και 96 άτοµα. 

        Η δυνατότητα µεταφοράς των παλετών, βαρελιών και οχήµατος θα πρέπει να 
πιστοποιούνται από το σχέδιο του πλοίου.  

        Λόγω της ειδικής απαίτησης των εν λόγω δυνατοτήτων, που ενδέχεται στην υφιστάµενη 
κατάσταση των προς ναύλωση πλοίων να µην υφίσταται, αλλά να υπάρχει η τεχνική / 
«ναυπηγική» δυνατότητα (όπως θα πιστοποιείται µε το σχέδιο θεωρηµένο από ναυπηγό), 
προς αποφυγή δηµιουργίας τεχνικών περιορισµών και αναπόφευκτης µετέπειτα µείωσης του 
ανταγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των προσφορών και των ελέγχων - δοκιµών πεδίου δεν 
θα εξετασθούν οι εν λόγω δυνατότητες, πλην όµως στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα 
υπάρχει διακριτή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσµεύεται ο οικονοµικός φορέας, ότι 
σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης / ανάδοχος θα προβεί στην ανάλογη διαµόρφωση 
του σκάφους / πλοίου σε όση έκταση απαιτείται προκειµένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης (ναύλωσης) και 
παροχής υπηρεσιών. 
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ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επιπλέον, 
εκτός από την οικονοµική προσφορά του συστήµατος, στον υπόψη (υπο)φάκελο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά, επί ποινή απορρίψεως, έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα «V» της διακήρυξης 
ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον οικονοµικό φορέα. Επισηµαίνεται ότι δεν 
απαιτείται η προσκόµιση της οικονοµικής προσφοράς και σε έντυπη µορφή στην 
αναθέτουσα αρχή.  
 

2.4.4.2 Η τιµή του προς παράδοση υλικού / συµβατικού είδους, 
δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα χωρίς ΦΠΑ. Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί 
να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει 
στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα «V» της παρούσας 
διακήρυξης) σε µορφή pdf. 
 

2.4.4.3 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εν λόγω προµήθεια, στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 

2.4.4.4 Οι κρατήσεις αναλύονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας 
και διαµορφώνονται ως κατωτέρω: 

Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Χαρτόσηµο 0,0036% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 

0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,13432% 
 
2.4.4.5 Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, 

της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
 

2.4.4.6 Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται. 

 
2.4.4.7 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
 

2.4.4.7.1 ∆εν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  

 
2.4.4.7.2 ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  
 
2.4.4.7.3 Η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της 

σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή48 στο 
Παράρτηµα «Ι» της παρούσας διακήρυξης.  
                                                           
48 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.4.8 Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε 

σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) 
της παρούσας διακήρυξης. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών49   
 
2.4.5.1 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 

οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 µηνών από την επόµενη της διενέργειας, της 
διαδικασίας ανάθεσης.  

 
2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον 

ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
 
2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως 
άνω αρχική διάρκεια. 
 

2.4.5.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 
µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί 
φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη 
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών50 

 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 
2.4.6.1 Η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το 

περιεχόµενο που ορίζεται στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

                                                           
49 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
50 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας51. 

 
2.4.6.2 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, 

εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης. 

 
2.4.6.3 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις 

απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν 
είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

2.4.6.4 Η οποία είναι υπό αίρεση. 
 
2.4.6.5 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών 
 
2.4.6.6 Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά 

που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

 
2.4.6.7 Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
 
2.4.6.8 Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει 

υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους 
όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων 
µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν 
είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. 

 
 

                                                           
51 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών52 
 

3.1.1.1 Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  
προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια: 

 
  3.1.1.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 09/03/2020 και ώρα 09:00 
ή  06 εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών και ώρα 
09:00.   

 
  3.1.1.1.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή 

 
3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας κάθε προσφέρων 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.  

 
3.1.1.3 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς 

φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κειµένων διατάξεων. Ειδικότερα: 
 

3.1.2.1.1 Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
µέλη του οργάνου.  

 
3.1.2.1.2 Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο 

προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, 

                                                           
52 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθµ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (Β΄2677).  
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των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις 
των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α (παράγραφος 
3.1.2.1.1) και β (παράγραφος 3.1.2.1.2) στάδια, δηλαδή για την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, 
προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών. 

 
3.1.2.1.3 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα 

οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ (παρ. 3.1.2.1.1) και β΄ 
(3.1.2.1.2) οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται. 

 
3.1.2.1.4 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην 

αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις 
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα 
µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

 
3.1.2.1.5 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 

χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή53 απαιτεί 
από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 
αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

 
3.1.2.1.6 Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές54.   
 

3.1.2.1.7 Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα 
αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των 
ανωτέρω σταδίων  («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του 
αντίστοιχου σταδίου, µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της 
                                                           
53 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
54 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε περίπτωση 
τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ θα ακολουθηθεί η διαδικασία του 
άρθρου 37 Ν.4412/16. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 

σύµφωνα µε το άρθρο 360 του Ν.4412/16. 
 
3.1.2.1.8 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί 

«παρέµβαση»55 -προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας. 

 
3.1.2.1.9 Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και 

διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, εκδίδεται µια απόφαση, 
µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων, ήτοι 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς 
 
3.1.3 Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων 
 
 3.1.3.1 Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των 
διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι 
προθεσµιών:  
 

3.1.3.1.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής 
και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών 
από την αποσφράγιση. 

 
3.1.3.1.2 Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών 

ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. 
 
3.1.3.1.3 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες.  
   

3.1.3.2  Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός 
προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών 
Πρακτικών.  
 

3.1.3.3  Οι ως άνω προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως σε 
περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση 
στοιχείων κατά τις κείµενες διατάξεις. 

  
3.1.3.4  Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσµιών των παραγράφων 

3.1.3.1 και 3.1.3.2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 
 
 
 

                                                           
55     Βλ. άρθρο 362 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 7 του Π∆. 39/2017 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης56 - 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στις παραγράφους από 2.2.9.1.1 
έως 2.2.9.1.7  της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8  αυτής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο. 
 
3.2.2 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων 
pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να 
έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή. 
 
3.2.3 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό 
µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
3.2.4 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης 
για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και 
στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν.4412/16, τηρουµένων των αρχών της 
ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας 
 
3.2.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

                                                           
56 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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3.2.6 Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 
3.2.6.1 Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι, τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

  
3.2.6.2 ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
 
3.2.6.3 Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
 
3.2.7 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας 
αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 
δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του57.  
 
3.2.8 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 
δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
 
3.2.9 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η 
τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα ανωτέρω  και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
 

Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη 
εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
Ποσοστό έως 15%  στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
έως 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της 
ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 
 

                                                           
57 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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3.2.10 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.2.11  Όσο αφορά τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ισχύουν τα αναφερόµενα στο µε Αρ. Πρωτ. 5035/28 Σεπ 18 
∆ιευκρινιστικό Έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α:6∆ΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
 
3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά σύµφωνα 
µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.  
 
3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες 
που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

 
 3.3.2.1 Παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/16 
και 

 
3.3.2.2 Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, (εφόσον 
απαιτείται) και 

 
3.3.2.3 Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α του 
ν.4412/16, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/16 και µόνον 
στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύµβαση. 

 
3.3.4 Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της  απόφασης 
κατακύρωσης και κατόπιν παροχής σύµφωνης γνώµης για την διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης από την Μονάδα Β ΕΥΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΑΑΠ σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 της µε αρ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικής Απόφασης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραµµάτων των Ταµείων 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ/ISF) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, η Αναθέτουσα Αρχή 
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προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού 
(σύµβασης) εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό (σύµβαση) έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 
3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 
 3.4 Παρεµβάσεις - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική 
Προστασία 
 
3.4.1 Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.   
 
3.4.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 

3.4.2.1 ∆έκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε 
ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή 
 

3.4.2.2 ∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως, 

 
3.4.2.3 ∆έκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, 

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 
φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 
3.4.2.4 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης 
 
3.4.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
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3.4.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε 
περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που 
πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
3.4.5 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 
της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία 
διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι.  Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
3.4.6 Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 
 
 3.4.6.1 Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του 
αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
 
 3.4.6.2 ∆ιαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 
365 του ν. 4412/2016. 
 
3.4.7 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής . Η Αρχή 
επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν 
µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που 
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.  
 

Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της 
προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την 
συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω 
της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε 
πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής 
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 
 
3.4.8 Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ . 
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3.4.9 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 

 Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου . ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς 
την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής 
ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη 
άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής . Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 
παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν 

µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 
 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για 

την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 
στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 
 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επαναπροκύρηξής της µετά τη σύµφωνη 
γνώµη του ΓΕΣ/Γ1, από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

4.1 Εγγυήσεις   
 

Α.  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύµβασης.  
 
4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5.3.  
 
4.1.3 Το περιεχόµενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύµφωνο µε το 
υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα «VI» της ∆ιακήρυξης και τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
 
4.1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
 
4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
 
4.1.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος της προµήθειας που παραλήφθηκε 
οριστικά και επιστρέφεται, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
  
4.1.8 Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να είναι 
αορίστου χρόνου. 
 
Β.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
4.1.9 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό 
που καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο 
εγγύησης προκαταβολής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016 και 2.1.5. του παρόντος,  που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης 
προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να 
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χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος 
πληρωµής). 
 
4.1.10 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσµεύονται 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4.1.7 του παρόντος. 
 

4.2  Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός 
Κώδικας.  
 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/2016. 

  
4.3.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε 
την σχετική κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου των 
Κανονισµών, ΚΥΑ, ΥΑ, εγκυκλίων, κ.λπ., όπως προσδιορίζονται (ενδεικτικά και µη 
δεσµευτικά) στην παράγραφο 1.4. της παρούσας. 
 
4.3.3 Ειδικότερα, προβλέπονται συγκεκριµένα τεχνικά – λειτουργικά 
χαρακτηριστικά (τεχνική προδιαγραφή) του προς ναύλωση πλοίου, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες Προσθήκες του Παραρτήµατος Ι της 
παρούσας.  
 
4.3.4 Η προαναφερθείσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις ελάχιστες 
επιθυµητές απαιτήσεις και δεν δεσµεύουν τον υποψήφιο σε περίπτωση που 
αυτός επιθυµεί την υποβολή προσφοράς για πλοίο, αυτονόητα, υψηλότερων 
ποιοτικών τεχνικών – λειτουργικών χαρακτηριστικών / επιδόσεων. Η εν λόγω 
προσφορά δεν θεωρείται εναλλακτική. 
 
4.3.5 Ο ανάδοχος / εκναυλωτής / πλοιοκτήτης  οφείλει να ορίσει «υπεύθυνο 
σύµβασης» και αναπληρωµατικό, τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, καθήκοντα / θέση 
στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) των οποίων θα 
κοινοποιηθούν στην ΑΑ και αντίστοιχα θα γνωστοποιηθούν στην ΕΠΠ µε την 
υπογραφή της σύµβασης, ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη 
της υλοποίησης της σύµβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. Στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς να υποβληθούν υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και 
τον αναπληρωµατικό «υπεύθυνο σύµβασης» κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
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4.3.6 Η στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καµία δέσµευση προς τον προµηθευτή  
για την παροχή οποιασδήποτε µορφής υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό και µέσα 
εκφόρτωσης, κ.λπ.). 
 
4.3.7 Με µέριµνα του αναδόχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας του πλοίου, ασφαλούς µεταφοράς προσωπικού – υλικών και 
τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά των υλικών). Επίσης, η µεταφορά µέρους 
των υλικών δύναται να γίνεται µε κατάλληλο (συγκεκριµένων διαστάσεων και 
βάρους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας) όχηµα για το 
σκοπό αυτό, µε µέριµνα της στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
   

4.4 Υπεργολαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος / τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της σύµβασης 
σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ. 
 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες 
πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.58. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται 
σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για 
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα 
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) 
της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται 
να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
 

                                                           
58 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 
4.4.4 Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 
4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας κατά την ανάθεση της 
σύµβασης µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Όταν οι 
υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, κατά  την 
υπογραφή της, προσκοµίζουν τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου που 
παραπέµπει στα αποδεικτικά µέσα για την µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού 
(συµπεριλαµβανοµένου του αµιγώς εθνικού λόγου της ονοµαστικοποίησης). της 
παρούσας αντί του ΕΕΕΣ.  

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει 
ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του. 
 
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

 

4.5.1 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 
4.5.2 ∆εν απαιτείται τροποποίηση της σύµβασης σε περίπτωση µεταβολής του 
συντελεστή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 
 
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης59 

 

4.6.1  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

4.6.1.1 Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την 
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης.  

 
4.6.1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, 

τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης, 

 
4.6.1.3 Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 

σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

                                                           
59 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

5.1 Τρόπος πληρωµής  
 

5.1.1. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος του λογαριασµού επενδύσεων που 
τηρείται στην ΤτΕ, στο όνοµα του δικαιούχου της πληρωµής, µέσω 
ηλεκτρονικών εντολών (όπως αναφέρεται και στο σχέδιο της σύµβασης 
κατωτέρω), τµηµατικά ανά 2µηνο για τη συγκεκριµένη συµβατική αξία. Γενικά  
υφίστανται οι παρακάτω δυνατότητες: 
 

5.1.1.1 Χωρίς την λήψη προκαταβολής 
 

Στο 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή 
των υπηρεσιών ανά δίµηνο.   
 

5.1.1.2 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής 
 

5.1.1.2.1 Μέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., µε την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη 
διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόµενης προκαταβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72§1 περ. 
δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών (ανά δίµηνο) είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον 
συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών (ανά δίµηνο). 

 
5.1.1.2.2 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. 
 
5.1.1.2.3 Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί 

της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου 
από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής.  

 
5.1.1.2.4 Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται 

υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες60 το οποίο  θα παραµένει σταθερό 
µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής61. 
 

5.1.3 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των 
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

                                                           
60 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών, στο βαθµό που η 

Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της 
61 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο 
που ορίζει η Α.Α.  
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που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 
 
5.1.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης και αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4.4. Ιδίως 
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 

5.1.4.1 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 
5.1.4.2  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017) 

 
5.1.4.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
0,00036%. 

 
5.1.5 Κατά την πληρωµή, λόγω της φύσης της εταιρείας (Ναυτική Εταιρεία – ΝΕ) 
δεν προβλέπεται η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4172/2013. 
 
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 

5.2.1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παρα-
δώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 
µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της 
παρούσας. 
 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
 
5.2.1.1 Το πλοίο (ή απάρτιο για την λειτουργία / χρήση του) δεν 

φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα (στρατιωτική 
Υπηρεσία) που εκτελεί τη σύµβαση. 
 

5.2.1.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α)  Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
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β)  Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 

έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής 
της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

 
5.2.2.  Αν το πλοίο φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµ-
βατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο62 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το 
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργά-
νου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικα-
σιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρό-
νος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά 
τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού 
χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. [η περίπτωση αυτή συµπλη-
ρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρα-
κράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προ-
καταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλο-
νται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης63  
 

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα 
εκπτώτου – Κυρώσεις),  6.2 [Παραλαβή (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση) 
πλοίου)], και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων υλικών (πλοίου προς ναύλωση) – 
Αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει 

                                                           
62

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
63 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
5.4 ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών 64  
 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις 
συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε 
την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 
οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο 
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

                                                           
64 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ. 24 του άρθρου 43 του 

ν.4605/19 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
6.1  Χρόνος µίσθωσης - µεταφοράς - συντήρησης -  επισκευών 
 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το πλοίο µέσα στα χρονικά όρια 
και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, ήτοι, δυο (2) χρόνια (24 µήνες) µε 
δικαίωµα προαίρεσης επιπλέον ένα (1) έτος (12 µήνες).   
 

Ο συµβατικός χρόνος µίσθωσης µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συµβατικού χρόνου, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

 
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος µίσθωσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
έχουν ολοκληρωθεί οι παρεχόµενες υπηρεσίες (µεταφορά προσωπικού και 
υλικών), ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει µέχρι τον αρχικά σχεδιασθέντα 
τελικό προορισµό. 
 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την στρατιωτική υπηρεσία που εκτελεί 
την σύµβαση και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 
προβεί σε συντήρηση / επισκευές, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση) πλοίου - Χρόνος και 
τρόπος εκτελέσεως δροµολογίων 

 
6.2.1  Η παραλαβή (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση/ εκτέλεση 
δροµολογίων) του πλοίου γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ) σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης. 

 
6.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής – διάθεσης του προς περαιτέρω διάθεση 
– ναύλωση / εκτέλεση δροµολογίων, πλοίου διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο 
εκναυλωτής / πλοιοκτήτης. Στην προς υπογραφή σύµβαση θα προβλέπει ότι ο 
ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε τους παρακάτω τρόπους: 
 

6.2.2.1 Με µακροσκοπική εξέταση. 
      

6.2.2.3 Με πρακτική δοκιµασία (Λειτουργικό έλεγχο). 
 

και σε απόλυτη συµφωνία µε τα καθοριζόµενα στην αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή του προς µίσθωση πλοίου (Προσθήκες «1», «2» και «3» του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης). 
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6.2.3  Η ΕΠΠ, συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου 
και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά 
τα αποτελέσµατα των ελέγχων της προηγούµενης παραγράφου 6.2.2. Τα 
πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – 
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 
6.2.4 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η ΕΠΠ δύναται: 
 

6.2.4.1 Να παραλάβει (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / 
εκτέλεση δροµολογίων) το πλοίο. 

 
6.2.4.2 Να παραλάβει (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / 

εκτέλεση δροµολογίων) το πλοίο µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της σύµβασης (Προσθήκες «1», «2» και «3» του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης). 

 
6.2.4.3 Να απορρίψει (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / 

εκτέλεση δροµολογίων) το πλοίο. 
 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
 

6.2.5  Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το πλοίο µε παρατηρήσεις, 
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από 
τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το 
ζήτηµα αν το πλοίο είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 
Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 
εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του πλοίου δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητά τους και µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του πλοίου, µε ή χωρίς 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής (ναύλου / µισθώµατος). Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του 
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών επηρεάζουν 
την καταλληλότητά τους και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το πλοίο µπορεί να απορριφθεί. 
 
6.2.6 Εάν το πλοίο απορρίπτεται από την ΕΠΠ λόγω παρεκκλίσεων που 
διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει σε 
άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
 
6.2.7  Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16, µπορούν να παραπέµπονται 
για επανεξέταση περιπτώσεις πλοίων που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής (µισθώµατος) µε βάση του 
ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η 
παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου / εκναυλωτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόµενους από 
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τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούµενες 
παραγράφους 6.2.4 και 6.2.5. 
 
6.2.8 Το αίτηµα για επανεξέταση του πλοίου σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν 
τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε 
έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα 
του αναδόχου / εκναυλωτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό 
πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου. 
 
6.2.9  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο / εκναυλωτή. 

 
6.2.10 Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να 
παραπέµπεται για επανεξέταση πλοίο σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο 6.2.7. 
 
6.2.11 Το υπό µίσθωση (ναύλωση) πλοίο µπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση (χρήση) µόνο µετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα 
(στρατιωτική Υπηρεσία). 
 
6.2.12  Χρόνος και τρόπος εκτελέσεως δροµολογίων 
 
6.2.12.1  Λεπτοµέρειες επί των εκτελούµενων δροµολογίων και των 
χρόνων υλοποίησης θα κοινοποιηθούν στον ανάδοχο / εκναυλωτή / πλοιοκτήτη 
µε την σύναψη της σύµβασης και σε συγκεκριµένες περιόδους ενηµέρωσης (σε 
συνάρτηση µε τον χρόνο έναρξης δροµολογίου / πλου), που θα συµφωνηθεί 
από κοινού. 

 
6.2.12.2  Επειδή στην σύµβαση προβλέπεται, εκτός από µακροσκοπική 
εξέταση και λειτουργικός έλεγχος που διενεργείται από άλλα όργανα που δεν 
ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής (διάθεσης) αρχίζει από 
την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του πλοίου, χωρίς να υπολογίζεται 
σε αυτόν το χρονικό διάστηµα του ελέγχου από την Επιτροπή. 

 
6.2.12.3  Αν η παραλαβή του πλοίου και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την ΕΠΠ µέσα στον προαναφερθέντα 
χρόνο [µέγιστο πέντε (5) ηµερών από παράδοσης στον χώρο παραλαβής] που 
σαφώς θα ορίζεται και στη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση 
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µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει το πλοίο 
αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
πληρωµή του αναδόχου. 

 
6.2.12..4  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και 
την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την 
σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύµβαση και την παράγραφο 6.2 του παρόντος και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  

 
6.2.12.5 Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης  δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 
6.2.12.6 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

 
∆εν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών (πλοίου προς ναύλωση) – 
Αντικατάσταση 

 
6.4.1. Για την παραλαβή του προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση εφαρµόζονται 
τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6.2 της παρούσας. 

6.4.2. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών (πλοίου ή µέρους του εξοπλισµού του πλοίου, π.χ. 
γερανού), µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να 
είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.3. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6.4.4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



- 77- 

 

Σελίδα 77 

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

 
∆εν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  

 
∆εν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής  

 
∆εν απαιτείται η ανάλυση του όρου. 

6.8  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

 
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδι-
καστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 
της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβα-
ση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές δια-
τάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκ-
καθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικα-
στήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχει-
ρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστα-
ση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβα-
ση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές δια-
τάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η αναθέ-
τουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδό-
τη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προ-
τείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, µε 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).65 

 

                                                           
65

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 

διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται 

εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 

4412/2016 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
 (Για τον απουσιάζοντα ∆ιευθυντή) 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης  
       Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού 
Αντικειµένου της Σύµβασης 
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.1 Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑ 
 

1.1.1 Η ΑΑ ως αρµόδια Υπηρεσία του ΓΕΣ προβαίνει στην εκτέλεση 
της διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

  
1.1.2 Σε απόλυτη συνεργασία µε το ΓΕΣ και την ΑΣ∆ΕΝ προβαί-

νουν στην παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµβασης. 
 

1.2 Οργανωτική δοµή της ΑΑ 
 

∆εν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. 
 

1.3 Υφιστάµενη κατάσταση - υποδοµές 
  
   Τα στοιχεία της ΑΑ αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1 Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ  
 

Με την συγκεκριµένη προµήθεια θα καλυφθούν οι απαιτήσεις θα-
λασσίων µεταφορών του ΓΕΣ, στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας. Ο α-
νάδοχος / εκναυλωτής / πλοιοκτήτης θα µισθώσει επ΄ ωφελεία της στρατιωτικής 
Υπηρεσίας (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ) πλοίο µε τα τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά που 
αναλύονται στο Παρόν Παράρτηµα Ι για το χρονικό διάστηµα που προσδιορίζεται 
στη παρούσα διακήρυξη (παράγραφοι 1.3.5 και 1.3.6). 

   
2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούµενη ε-

µπλοκή υποψηφίων  
 

Ουδέν. 
 

2.3 Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης  
 

  Η απόφαση του ΦΕΕ Φ.900/ΓΕΣ/Γ1/4ο 16 Σεπ 19. 
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2.4 Τεκµηρίωση σκοπιµότητας / υποδιαίρεσης ή µη της σύµβασης 
σε τµήµατα 
 

Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα, καθόσον: 
 

2.4.1 Αφορά σε µίσθωση πλοίου µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και τελική διαµόρφωση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
που υπόκεινται σε περιορισµούς διαβάθµισης ασφαλείας. 

 
2.4.2 Τυχόν υποδιαίρεση της σύµβασης σε τµήµατα 

δυσχεραίνει την επιχειρησιακή σχεδίαση των εµπλεκόµενων Σχηµατισµών και 
µονάδων του ΣΞ. 

 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
Τεχνικά – Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πλοίου προς Μίσθωση (Ναύ-

λωση) 
 

3.1.1 Βαθµολογούµενα Κριτήρια 
 

Όπως Προσθήκη «1» στο Παράρτηµα Ι της παρούσας διακή-
ρυξης. 

 
3.1.2 Απαράβατοι Όροι 

Όπως Προσθήκη «2» στο Παράρτηµα Ι της παρούσας διακή-
ρυξης. 

 
3.1.3 Έλεγχοι – ∆οκιµές Πεδίου και Επιχειρησιακών 

Αξιολογήσεων  του Πλοίου 

Όπως Προσθήκη «3» στο Παράρτηµα Ι της παρούσας διακή-
ρυξης. 
 

3.2 Υποχρεωτική η συµπλήρωση και υποβολή φύλλου συµµόρφωσης 
ανά προσφερόµενο είδος / υλικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της τεχνικής προ-
σφοράς του Παραρτήµατος «IV» της παρούσας. 

 
3.3  Η αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού / επιτροπή αξιολόγη-

σης (Ε∆/Α), κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, δύναται κατά την 
κρίση της, να αιτηθεί από τον οικονοµικό φορέα τη διάθεση του προς ναύλωση 
πλοίου, για µακροσκοπικό και λειτουργικό έλεγχο προς επιβεβαίωση και τεκ-
µηρίωση (αντικειµενική αξιολόγηση µε ίσους όρους) των αναγραφόµενων στην 
τεχνική προσφορά περί των µεταφορικών δυνατοτήτων του και λοιπών χαρακτη-
ριστικών.  
 

Ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας οφείλει να ικανοποιήσει το αίτηµα 
αυτό µετά από συντονισµό µε τον πρόεδρο και τα µέλη της Ε∆/Α σε χρόνο και πε-
ριοχή που θα συµφωνηθεί από κοινού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 
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διενέργεια των ελέγχων µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, τότε η Ε∆/Α, δεν δύνα-
ται να προβεί σε πλήρη βαθµολόγηση και σε ειδικά αιτιολογηµένη λεκτική διατύ-
πωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

 
Η διενέργεια των προαναφερθέντων ελέγχων δύναται να περιλαµβά-

νει, µέρος ή το σύνολο των αναγραφόµενων στην Προσθήκη 3 του Παραρτήµατος 
Ι της παρούσας, αναλόγως των «φυσικών δυνατοτήτων», των διαθέσιµων υλικών, 
µέσων και προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, ότι αποφασισθεί από την αρµόδια 
Ε∆/Α θα είναι κοινό για όλους τους συµµετέχοντες.   
 

3.4 ∆ιάρκεια σύµβασης  
 

Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.5., 1.3.6 και 6.1 της 
παρούσας  διακήρυξης, αντίστοιχα. 

 
3.5 Υπεργολαβία  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας διακήρυξης. 
 

3.6 Τόπος υλοποίησης (έδρα – χώρος ελλιµενισµού του πλοίου και 
εκτέλεσης δροµολογίων)   

 
Η έδρα - χώρος ελλιµενισµού του πλοίου και η περιοχή εκτελέσεως 

δροµολογίων θα καθορισθούν στη σύµβαση, µετά την υπογραφή σχετικής ρήτρας 
εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας µε τον ανάδοχο / πλοιοκτήτρια εταιρεία, λόγω 
του επιπέδου διαβάθµισης ασφαλείας των εν λόγω πληροφοριών. 

 
3.7 Παραδοτέα - ∆ιαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης  
 

Τα συγκεκριµένα στοιχεία θα καθορισθούν στη σύµβαση, µετά την 
υπογραφή σχετικής ρήτρας εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας µε τον ανάδοχο / 
πλοιοκτήτρια εταιρεία, λόγω του επιπέδου διαβάθµισης ασφαλείας των εν λόγω 
πληροφοριών. 

 
3.8 Εκπαίδευση προσωπικού  
 

∆εν απαιτείται. 
 

3.9 Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη  
 

3.9.1 Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης / προκαταβολής 
της σύµβασης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παρ. 2.2.2 και 4.1 (Α΄ και Β΄) της 
παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα. 

 
3.9.2 Θέµατα τεχνικής υποστήριξης του πλοίου και των µέσων / 

απαρτίων αυτού, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας / 
αναδόχου / εκναυλωτή.  
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3.10 Προαιρέσεις  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.5 της παρούσας, υφίσταται 
δικαίωµα προαίρεσης και συγκεκριµένα η επέκταση της σύµβασης µίσθωσης 
(ναύλωσης) που θα συναφθεί κατά ένα (1) επιπλέον έτος, µετά την ολοκλήρωση 
των πρώτων δυο (2) ετών, µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης. Επιση-
µαίνεται ότι, η προαίρεση αποτελεί δικαίωµα (δυνητική επιλογή) της στρατιωτικής 
Υπηρεσίας / ναυλωτή και υποχρέωση / δέσµευση αποδοχής από την πλοιοκτήτρια 
εταιρεία / ανάδοχο / εκναυλωτή. 

 
3.11 Παρατάσεις  
 

∆εν απαιτείται. 
 

3.12 Τροποποίηση Σύµβασης    
 

Τροποποίηση σύµβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της 
παρούσας. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Χρηµατοδότηση  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της παρούσας. 
 

2. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.4 της παρούσας. 
 
3. Τιµές αναφοράς 
 

∆εν υφίστανται. 
 

4. Φ.Π.Α. - Κρατήσεις - δικαιώµατα τρίτων - επιβαρύνσεις 
 

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1.3.4, 2.4.4.4 και 5.1 της πα-
ρούσας και τις αντίστοιχες υποσηµειώσεις. 
 

 
 
 
 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο     Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 

 

   Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας και στο σχέδιο σύµβασης 
του Παραρτήµατος VII του Τεύχους ∆ιακήρυξης. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο     Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 

 

   Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
 

Η αναθέτουσα αρχή προέβει στην σύνταξη «προσαρµοσµένου» 
πρότυπου ΕΕΕΣ, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν τεύχος ως Προσθήκη 
«1/ΙΙΙ», µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρµας 
που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το οποίο 
(πρότυπο ΕΕΕΣ) ανταποκρίνεται:  
 
 1. Καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 
αποκλείονται ή, µε βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να 
αποκλεισθούν, καθώς και  
 
 2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα ως άνω 
έγγραφα. 
 
 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, 
να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον 
εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις 
σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το 
υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισµό. 
 

 
 
 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο     Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 

 

   Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς  

 
ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
 
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της 
/των Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
 

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την 

Τεχνική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύµβασης Μίσθω-
σης (Ναύλωσης) Πλοίου, µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
• Την υπ’ αρίθµ. 01/20 ∆ιακήρυξη, µε όλα τα σχετικά Παραρτήµατά και 

τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της σύµ-
βασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης. 

 
• Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυ-

τό. 
 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς πα-
ροχή υπηρεσιών και της τεχνικής προδιαγραφής (τεχνικά – λειτουργικά χαρακτη-
ριστικά) του προς ναύλωση πλοίου που απαιτούνται και αναλύονται στην ∆ιακή-
ρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
  
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις που 
αφορούν στο προς ναύλωση πλοίου, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακή-
ρυξη και συγκεκριµένα δηλώνονται στο ακόλουθο φύλλο συµµόρφωσης (ΦΣ) 66: 

                                                           
66    Συµπληρώνεται η στήλη µε τίτλο «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» του Πίνακα υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της 
παραγράφου της αντίστοιχης Προσθήκης για το χαρακτηριστικό – κριτήριο (αξιολόγησης), µε 
την αντίστοιχη αναγραφή ότι το προσφερόµενο πλοίο συµµορφώνονται ως προς τις 
απαιτήσεις µε την αναγραφή του όρου «Συµφωνώ» ή µη συµµόρφωση µε τον όρο «∆εν 
συµφωνώ» και αναλυτική αναφορά της προσφερόµενης «τιµής». Προκειµένου να αξιολογηθεί 
η προσφορά απαιτείται αντίστοιχη τεκµηρίωση µε την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών / 
εγγράφων / παραποµπών. Η Ε∆/Α δύναται να αιτηθεί και ο συµµετέχον υποχρεούται εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος να υποβάλει «συµπληρωµατικά» σχετικά στοιχεία και όχι εκ 
νέου ή λόγω έλλειψης προσκόµισης µε την προσφορά. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης 
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ΜΕΡΟΣ Α (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 
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%
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 
 ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΣΗΣ     
1.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ 

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΜΕΚ 
(Μηχανές Εσωτερικής 
Καύσης)  

Κατά ελάχιστο  δύο 
ανεξάρτητοι 
κινητήρες 

15%  

1.2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  

Τουλάχιστον     
550 ΗΡ 

10%  

1.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                           
(µε υπηρεσιακή67 / 
οικονοµική68 ταχύτητα 
πλεύσης) 

έως 80 λίτρα / ώρα 15%  

1.4 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ                                    
(σε ναυτικά µίλια µε 
οικονοµική ταχύτητα 
και µέγιστο φορτίο) 

Τουλάχιστον     
600 ναυτικά µίλια 

10%  

2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ    
 ΜΕΓΙΣΤΗ Τουλάχιστον       

12 κόµβοι 
5%  

3 Γενική συµπεριφορά 
πλοίου κατά τη 
διάρκεια πλεύσης 

 5%  

4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ    
4.1 ΜΕΓΙΣΤΗ (σε αριθµό 

επιβαινόντων µε 
πλήρη φόρτο) 

Τουλάχιστον       
138 άτοµα 

10%  

4.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
(µεταφορά 
επιβαινόντων σε 

Τουλάχιστον       
50 άτοµα 

20%  

                                                                                                                                                                                

αναλύονται υποχρεωτικά οι λόγοι µη συµµόρφωσης / αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, οι οποίοι 
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης (Ε∆/Α) µε πλήρη τεκµηρίωση 
δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Η απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.  

67  Υπηρεσιακή ταχύτητα (service speed ή commercial speed), χαρακτηρίζεται η συνήθης 
ακολουθούµενη ταχύτητα που µπορεί και να ταυτίζεται µε την οικονοµική. (που ποικίλει κατά 
τύπο πλοίου). 

68   Οικονοµική ταχύτητα (economic speed), είναι η ιδανική ταχύτητα σε συνάρτηση µε την ωριαία 
κατανάλωση καυσίµων, (ποικίλει κατά τύπο πλοίου) 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 
 ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

κλειστό κλιµατιζόµενο 
χώρο) 

5 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

   

  Μεταφορική 
ικανότητα άνω των 

ελάχιστων 
απαιτήσεων της 
παραγράφου 

5.γ.(3) της ΜΑΣΠ69 

10%  

 
 

ΜΕΡΟΣ Β (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ) 
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 
 ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΟΙΟΥ / ΣΗΜΑΙΑ Ε/Γ (Επιβατηγό) -
Ο/Γ 

(οχηµαταγωγό) ή  

 

                                                           
69
∆υνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς: 

(α) Εκατό τριάντα οκτώ (138) ατόµων, συνολικού βάρους 14 τόνων (τον) (αριθµός επιβαίνοντος 
προσωπικού µετά φόρτου). 
(β) ∆έκα (10) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 400 κιλών (+/- 
20%). 
(γ) ∆υο (2) βαρελιών, συνολικού βάρους 200 κιλών. 
(δ) Ενός οχήµατος M/S GD 240 (Μ: 4,5µ Π: 2,2µ. Υ: 2,1µ, Β: 2τον) ή αντίστοιχων διαστάσεων ρυ-
µουλκού / τρέιλερ.  
ή διαζευκτικά 
(α) Τριάντα (30) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 12 τον. (+/- 
20%). 
(β) Τριάντα δυο (32) βαρελιών, συνολικού βάρους 6,4 τον 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 
 ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ε/Γ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
2 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μετά το έτος 1995   
3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   

3.1 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ Από 24 έως 30 
µέτρα 

 

3.2 ΠΛΑΤΟΣ Μέχρι 8 µέτρα  
3.3 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ Μέχρι 3 µέτρα  
4 ΚΑΥΣΙΜΟ Πετρέλαιο  

4.1 ∆εξαµενές καυσίµου Τουλάχιστον     
δυο (2) 

 

5 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ   
5.1 ΠΛΕΥΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

µε µέγιστο φορτίο) 
Τουλάχιστον       

10 κόµβοι 
 

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ – 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  

6.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τουλάχιστον δυο 
(2) VHF εκ των 
οποίων το ένα 

VHF/DSC 

 

6.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ – 
ΡΑΝΤΑΡ-GPS 

Ένα (1) AIS 
(προαιρετικά),  
δυο (2) GPS και 
ένα (1) RANDAR 

 

7 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
7.1 ΓΕΡΑΝΟΣ70, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
700 ΚΙΛΑ 

Ένας (1)  

7.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟ  Μια (1) 
χωρητικότητας 
τουλάχιστον 4 - 5 

ατόµων µε 

 

                                                           
70 Λόγω της ειδικής απαίτησης ύπαρξης του γερανού που ενδέχεται στην υφιστάµενη κατάσταση των προς 

ναύλωση πλοίων να µην υφίσταται, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης, προς αποφυγή 
δηµιουργίας τεχνικών περιορισµών και αναπόφευκτης µετέπειτα µείωσης του ανταγωνισµού, κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών και των ελέγχων - δοκιµών πεδίου δεν θα εξετασθεί η ύπαρξη και 
λειτουργία του γερανού, πλην όµως στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει διακριτή 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσµεύεται ο οικονοµικός φορέας, ότι σε περίπτωση που 
αναδειχθεί µειοδότης / ανάδοχος θα προβεί στην τοποθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία γερανού 
µε τις συγκεκριµένες προδιαγραφές, κατά τη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης (ναύλωσης) και παροχής 
υπηρεσιών.  
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 
 ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

εξωλέµβια µηχανή 
ιπποδύναµης 

τουλάχιστον 30 HP 
(για ασφαλή 

πλεύση µε λίγο 
δυσµενές καιρικές 

συνθήκες)  
7.3 ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Τα προβλεπόµενα 

από την κατηγορία 
/ τύπο του πλοίου 

 

8 ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ – 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΓΕΦΥΡΑ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΝΟΥ) 

ΝΑΙ  

9 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΝΑΙ / ΕΥΚΟΛΗ  

10 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΒΑΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(όπως προσδιορίζονται στον 
α/α 6.1 και 6.2 του παρόντος 
πίνακα) 

ΝΑΙ  

11 ΠΛΗΡΩΜΑ Ελάχιστος αριθµός 
τέσσερα (4) άτοµα 

 

12 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
– ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Ελάχιστη 
µεταφορική 

ικανότητα όπως 
αναλύεται στην 

παράγραφο 5.γ.(3) 
της ΜΑΣΠ71 

 

                                                           
71
∆υνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς: 

(α)  Εκατό τριάντα οκτώ (138) ατόµων, συνολικού βάρους 14 τόνων (τον) (αριθµός επιβαίνοντος 
προσωπικού µετά φόρτου). 
(β)  ∆έκα (10) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 400 κιλών (+/- 
20%). 
(γ)   ∆υο (2) βαρελιών, συνολικού βάρους 200 κιλών. 
(δ)  Ενός οχήµατος M/S GD 240 (Μ: 4,5µ Π: 2,2µ. Υ: 2,1µ, Β: 2 τον) ή αντίστοιχων διαστάσεων 
ρυµουλκού / τρέιλερ.  
ή διαζευκτικά 
(α)  Τριάντα (30) παλετών, διαστάσεων 1µ Χ 1µ Χ 1µ (+/- 20%) και µέγιστου βάρους 12 τον. (+/- 
20%). 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 
 ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

13 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μέταλλο (χάλυβας 
ή   αλουµίνιο) 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
 
«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Πλοίου……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., Ηµεροµηνία …… 
«2» Σχέδιο Πλοίου…… 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
……. 
 

4.   Υπεύθυνος σύµβασης είναι:    
 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
/ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΥΡΙΟΣ     
ΑΝΑΠΛ/ΚΟΣ     

 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
       Υπογραφή /-ες 
                και 
         Σφραγίδα /-ες  
 
 

                                                                                                                                                                                

(β)  Τριάντα δυο (32) βαρελιών, συνολικού βάρους 6,4 τον 
Επισήµανση: Η µεταφορική ικανότητα των 138 ατόµων, αφορά στην επίσηµη πιστοποίηση του 
ΠΓΕ και µέγιστη αποδεκτή µείωση, για χειµερινή περίοδο, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 
30%, ήτοι, µέχρι και 96 άτοµα. 
Η δυνατότητα µεταφοράς των παλετών, βαρελιών και οχήµατος θα πρέπει να πιστοποιούνται 
από το σχέδιο του πλοίου.  
Λόγω της ειδικής απαίτησης των εν λόγω δυνατοτήτων, που ενδέχεται στην υφιστάµενη κατάσταση 
των προς ναύλωση πλοίων να µην υφίσταται, αλλά να υπάρχει η τεχνική / «ναυπηγική» δυνατότη-
τα (όπως θα πιστοποιείται µε το σχέδιο θεωρηµένο από ναυπηγό), προς αποφυγή δηµιουργίας 
τεχνικών περιορισµών και αναπόφευκτης µετέπειτα µείωσης του ανταγωνισµού, κατά την αξιολό-
γηση των προσφορών και των ελέγχων - δοκιµών πεδίου δεν θα εξετασθούν οι εν λόγω δυνατότη-
τες, πλην όµως στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει διακριτή υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία θα δεσµεύεται ο οικονοµικός φορέας, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης / 
ανάδοχος θα προβεί στην ανάλογη διαµόρφωση του σκάφους / πλοίου σε όση έκταση απαιτείται 
προκειµένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις προαναφερθείσες απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης µίσθωσης (ναύλωσης) και παροχής υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της 
/των Εταιρείας /-ιών: 
  
   
 

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Οι-
κονοµική Προσφορά της / τους για την µηνιαία µίσθωση του πλοίου, µελέτησαν 
µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
 1.1 Την υπ’ αρίθµ. 01/20  ∆ιακήρυξη, µε όλα τα σχετικά Παραρτήµατά 

και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της 
σύµβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης  

 
1.2 Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυ-

τό. 
 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε γνώση των όρων των προς παροχή 
υπηρεσιών και της τεχνικής προδιαγραφής (τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά) 
του προς ναύλωση πλοίου που απαιτούνται και αναλύονται στην ∆ιακήρυξη και 
τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

3.  Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας αναγνωρίζουν ότι το τίµηµα της προσφο-
ράς µας περιλαµβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και η προσφερόµενη 
τιµή (ΠΤ) είναι:  
 

3.1 Μηνιαίο ναύλο:  …………, … €   (µέχρι 2 δεκαδικά) 
 
3.2 Αντιστοιχία ανά έτος (12 ηµερολογιακοί µήνες) 
 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

……,… € ……,… € ……,… € ……,… € 
 
3.3 Οι τιµές παραµένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 

συµπεριλαµβανοµένου της περιόδου προαίρεσης. 
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4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν στην οι-
κονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) κάθε κόστος για την συνεχή και απρό-
σκοπτη λειτουργία στις περιοχές ενδιαφέροντος της στρατιωτικής Υπηρεσίας και 
την συντήρηση / επισκευή του πλοίου (σε όση έκταση απαιτείται µε µέριµνα του 
πλοιοκτήτη / αναδόχου), καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσµιών και 
εγγυήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 

5. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(µισθοί και επιδόµατα προσωπικού, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, προβλεπόµενοι 
φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) 
που βαρύνει τον εκναυλωτή / πλοιοκτήτη και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συ-
νυπολογιστεί στην προσφορά. ∆εν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

 
6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας κατάρτισε /-αν την Οικονοµική Προσφορά τους 

µε βάση τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους. 
 

7. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι …… (όπως ορίζεται στις παρ. 
2.2.2.3 και 2.4.5 της διακήρυξης) 
 

8. Ο επιθυµητός τρόπος πληρωµής της εταιρείας µας είναι σύµφωνα µε την 
παρ. 5.1 της διακήρυξης και συγκεκριµένα: …… (απαιτείται ανάληψη από τον οι-
κονοµικό φορέα σύµφωνα µε τις δυνατότητες της διακήρυξης) 

 

 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  
 

 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο     Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 

 

   Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε./ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ72)  
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα73)................................(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα)74......... 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ75. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………..76υπέρ 
του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
........................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 
συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., 
για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων 
τµήµατος/των ..77 / της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε 
την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση /........................... 
της (Αναθέτουσας Αρχής). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες από την 

                                                           
72

 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/16. 

73
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 

74
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 

75
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 

76
 Όπως ανωτέρω υποσηµείωση  

77
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση 
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απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (όπως προβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 
4.1 της πρόσκλησης) 
ή  
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε78 

 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 Ο ∆ιοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε 
ανάλογη διαµόρφωση του συγκεκριµένης Προσθήκης αναλόγως των θεσµικών 
κειµένων περί προµηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα. 
 
 
 

 
 

                                                           
78

 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και 
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο     Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 

 

   Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύµβασης  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ………./20…. 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΝΑΥΛΩΣΗΣ)  ΠΛΟΙΟΥ …………………………………… 

 

 

 

 

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο 

 

 
 

 

 

 

……… (µήνας) ……. (έτος) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2  
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
ΑΡΘΡΟ 3  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 4  
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5  
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  
ΑΡΘΡΟ 6  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 7  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΑΘΕΣΗ – ΝΑΥΛΩΣΗ) 
ΠΛΟΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
ΑΡΘΡΟ  9  
ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 11  
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΑΥΛΩΣΗ) 
– ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 12  
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 13  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 14  
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
ΑΡΘΡΟ 15  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 16  
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 17  
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 18  
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΡΘΡΟ 19  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ  
ΑΡΘΡΟ 20  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –  
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 21  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
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ΑΡΘΡΟ 22  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 23  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 24  
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύναψη της παρούσας σύµβασης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το 
Ν.4412/16, τους όρους της ………… διακήρυξης / πρόσκλησης και 
συµπληρωµατικά τον Αστικό Κώδικα.  

 
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις προµήθειας που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 

 Η τελική διαµόρφωση του κειµένου της σύµβασης ως προς τα κενά πεδία 
θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, µετά την ανάδειξη µειοδότη και προσωρινό 
ανάδοχο µε βάση την  τεχνικοοικονοµική  προσφορά, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της διακήρυξης / πρόσκλησης και τις προβλέψεις της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας.  
 

Σήµερα την ………………… 201….., ηµέρα της εβδοµάδος ……………… 
στο γραφείο του ∆ιοικητή της ….. προσήλθαν ο ∆ιευθυντής της ……….. ως εκ-
πρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ………. (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή») 
σύµφωνα µε την µε αριθ. ……………………………………………………………….. 
εντολής και ο κ. ................................................ ως νόµιµος εκπρόσωπος 
τ………………………………. µε επωνυµία…………………… έδρα…………………. 
ΑΦΜ………………….. σύµφωνα µε το .....................έγγραφο (αναγράφεται το έγ-
γραφο βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο υπογράφων για την υπογραφή της σύµ-
βασης) (στο εξής «Ανάδοχος») και αφού έλαβαν υπόψη τους: 
 

α.  Την ……………………………………απόφαση  µε την οποία κατακυ-
ρώθηκαν, τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού ……………… (που καταχωρήθηκε 
στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε Α∆ΑΜ:………..). 

 
β. Την προσφορά του Αναδόχου που υποβληθεί κατά το µέρος που δεν 

έρχεται σε αντίθεση µε την παρούσα. 
 
 

συµφωνούν στην υπογραφή της σύµβασης………, όπως παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Γενικά 

 
 Όπως προσδιορίζονται στην ∆ηµοσίευση υπ. Αρίθµ. 01/20. 

   
  Για τις ανάγκες της παρούσης κοινά αποδεκτοί ορισµοί αποτελούν 
µόνο οι αναφερόµενοι στα θεσµικά κείµενα (Κανονισµοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί 
Νόµοι, Π∆, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 και 
2.1.4.10 της διακήρυξης.  
  

2. Η ερµηνεία της παρούσας σύµβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω 
πρόνοιες: 

 
2.1 Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σηµασιολογικά 

συµπεριλαµβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. 
 
2.2 Λέξεις αρσενικού γένους, συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό 

και το ουδέτερο. 
 
2.3 Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερµηνεύεται 

σαν να ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν 
καθορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. 

 
2.4 Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα (που διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή 
/ και νοµικών προσώπων. 

 
2.5 Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο 

συναφές, θα ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο 
συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, 
ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 

 
2.6 Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνία 

πλαίσιο, για διευκόλυνση των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να 
επηρεάσουν την ερµηνεία της συµφωνίας πλαίσιο µε κανένα τρόπο. 

 
2.7 Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη 

χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισµό, θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή 
Παράρτηµα ή Προσθήκη της συµφωνίας πλαίσιο, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 

 
2.8 Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη αποτελεί 

αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
 
2.9 Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάµεσα στα Άρθρα 

ή τα Παραρτήµατα ή τις Προσθήκες της σύµβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν 
έναντι των Παραρτηµάτων ή των Προσθηκών. 
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2.10 Συµπληρωµατικά, ισχύουν οι ορισµοί όπως προσδιορίζονται 
στο Ν.4412/16 και στην παρούσα διακήρυξη, εκ των οποίων επισηµαίνονται 
ειδικά: 

 
  2.10.1   Ναυλωτής (charterer) : Η αναθέτουσα αρχή 

(ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ - ΓΕΣ)  που θα ενοικιάσει το πλοίο από τον πλοιοκτήτη (εκναυλωτή) 
για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο εκναυλωτής είναι υπεύθυνος για την 
επιχειρησιακή λειτουργία του πλοίου, όπως και για τα λειτουργικά του έξοδα, ενώ 
ο ναυλωτής πληρώνει τα καύσιµα, τα τέλη ελλιµενισµού, τα τέλη φόρτωσης / 
εκφόρτωσης και τα λοιπά κόστη που σχετίζονται µε τη διαχείριση του φορτίου του, 
Επίσης, δύναται να διευθύνει τις λειτουργίες του πλοίου σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης. 

 
  2.10.2    Νηογνώµονας (classification society) : Οργανισµός  

που θέτει πρότυπα για την κατασκευή ενός πλοίου, επιβλέπει την εφαρµογή τους 
στη διάρκεια της ναυπήγησης και επιθεωρεί το σκαρί και τα µηχανικά µέρη του 
σκάφους που είναι γραµµένο στα µητρώα του σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
απονέµοντάς του "πιστοποιητικό αξιοπλοΐας", που απαιτείται για την ασφάλιση του 
σκαριού. Ένα πλοίο που διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό θεωρείται "αξιόπλοο" 
(in class). 

 
  2.10.3    Τιµή ναύλων (ή ναύλο): Χρηµατικό ποσό που 

καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή τη ναυτιλιακή εταιρία από τον «ναυλωτή» για την 
ενοικίαση του πλοίου. 

 
  2.10.4    ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας (IMO): Υπηρεσία 

του ΟΗΕ αρµόδια για την εφαρµογή των ναυτιλιακών κανόνων. 
 
  2.10.5    Λειτουργικά κόστη (operating costs OPEX) : Οι 

δαπάνες που συνεπάγεται η καθηµερινή λειτουργία ενός πλοίου και οι οποίες 
προκύπτουν οποτεδήποτε αυτό εµπλέκεται σε εµπορική πράξη. Εδώ 
περιλαµβάνονται οι µισθοί και οι δαπάνες του πληρώµατος, τα εφόδια, οι 
προµήθειες, οι επισκευές και η συντήρηση, τα λιπαντικά και η ασφάλιση. Τα 
συγκεκριµένα κόστη επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη και σε καµία περίπτωση των 
ναυλωτή. 

 
  2.10.6   SOLAS (Safety of Life at Sea Convention) : ∆ιεθνής 

Σύµβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα. Σηµαντική 
σύµβαση που καθορίζει τους κανονισµούς µε τους οποίους πρέπει όλα τα 
εµπορικά πλοία να συµµορφώνονται. 

 
  2.10.7    Χρονοναύλωση / ναύλωση κατά χρόνο (time 

charter) : Συµβόλαιο παροχής µεταφορικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το οποίο ο 
ναυλωτής διατηρεί το δικαίωµα χρήσης ενός σκάφους / πλοίου για συγκεκριµένη 
περίοδο. Για την ενοικίαση του σκάφους πραγµατοποιείται µηνιαία καταβολή. 
Σύµφωνα µε το διακανονισµό αυτόν, ο πλοιοκτήτης διαχειρίζεται την καθηµερινή 
λειτουργία του σκάφους και καταβάλλει τα λειτουργικά και κεφαλαιακά κόστη. 

 
  2.10.8    Κόστη ταξιδίου (voyage costs) : Το κόστος 

καυσίµων, ελλιµενισµού και διέλευσης διωρύγων και πορθµών που σχετίζονται µε 
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ένα συγκεκριµένο ταξίδι. Στη ναύλωση κατά ταξίδι, όπου τα λιµάνια είναι 
προκαθορισµένα, τα προαναφερθέντα κόστη συνήθως περιλαµβάνονται στην 
προσυµφωνηµένη τρέχουσα τιµή και καταβάλλονται από τον πλοιοκτήτη. Σε 
χρονοναύλωση (όπως στη παρούσα διαδικασία), όπου τα λιµάνια δεν είναι εκ των 
προτέρων προκαθορισµένα, τα προαναφερθέντα κόστη πληρώνονται από τον 
ναυλωτή (ΓΕΣ). 

 
  2.10.9    Μεταφορική Ικανότητα Πλοίου (ΜΙΠ). Είναι το 

«ωφέλιµο φορτίο» (PAYLOAD) όπως προσδιορίζεται από τον µαθηµατικό τύπο: 
WLO = DWT–(WF+WPR+WP+WCR+B) . 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του κειµένου της σύµβασης και επιπλέον 
η ΑΣ∆ΕΝ (Σχηµατισµός στην ζώνη ευθύνης της οποίας θα εκτελούνται τα 
δροµολόγια θαλάσσιας µεταφοράς) 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η σύµβαση, αποτελείται από το κυρίως κείµενο και τα Παραρτήµατα «Α» έως 
«Γ», όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου µέρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
1. Σκοπός της σύµβασης, είναι να καθορίσει τους όρους / υποχρεώσεις, 

σύµφωνα µε τους οποίους ο ανάδοχος / εκναυλωτής / πλοιοκτήτης θα µισθώσει 
(ναυλώσει) στην Αναθέτουσα Αρχή, το πλοίο …………………………….. (υποβο-
λής προσφοράς). 

 
2. Το προς ναύλωση πλοίο θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε την 

αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή (Παράρτηµα Ι) και τους λοιπούς όρους της διακή-
ρυξης που αποτελούν το Παράρτηµα «Α» της παρούσας, καθώς και την τεχνική – 
οικονοµική προσφορά του αναδόχου (Παραρτήµατα «Β» και «Γ» της παρούσας 
αντίστοιχα). 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 

 1 Η διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης [χρονοναύλωση / ναύλωση κατά 
χρόνο (time charter)] είναι δυο (2) έτη. 
 

2 Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τροποποίησης /      
-σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
  2.1 Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής, που έχει τεθεί στην 
διακήρυξη, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος προαίρεσης, εφόσον 
ασκήθηκε από την αναθέτουσα αρχή.  
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  2.2 Αναλώθηκε η συνολική συµβατική αξία της σύµβασης πριν τη 
λήξη της συµβατικής διάρκειας. 
 
  2.3 Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 

2.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόµενα  από την σύµβαση και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις 
επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
1 Η συνολική αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των …………….. 

€ συµπεριλαµβανοµένου αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 
…………………). 

 
 2         Η  καθαρή τιµή του µηνιαίου ναύλου καθορίζεται ως ακολούθως : 
…………….. € 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΑΘΕΣΗ – ΝΑΥΛΩΣΗ) ΠΛΟΙΟΥ - 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

1  Η παραλαβή (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / εκτέλεση 
δροµολογίων) του πλοίου γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ) σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης. 

 
2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής – διάθεσης του προς περαιτέρω 

διάθεση – ναύλωση / εκτέλεση δροµολογίων πλοίου, διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο 
εκναυλωτής / πλοιοκτήτης. Στην προς υπογραφή σύµβαση θα προβλέπει ότι ο 
ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε τους παρακάτω τρόπους: 
 

2.1 Με µακροσκοπική εξέταση. 
      

2.2 Με πρακτική δοκιµασία (Λειτουργικό έλεγχο). 
 

και σε απόλυτη συµφωνία µε τα καθοριζόµενα στην αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή του προς µίσθωση πλοίου (Προσθήκες «1», «2» και «3» του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης). 
 

3  Η ΕΠΠ, συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού 
ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων της προηγούµενης 
παραγράφου 2. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
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(πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. 
 

4 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η ΕΠΠ δύναται: 
 

4.1 Να παραλάβει (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / 
εκτέλεση δροµολογίων) το πλοίο. 

 
4.2 Να παραλάβει (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / 

εκτέλεση δροµολογίων) το πλοίο µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της σύµβασης (Προσθήκες «1», «2» και «3» του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης). 

 
4.3 Να απορρίψει (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / 

εκτέλεση δροµολογίων) το πλοίο. 
 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
 
5  Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το πλοίο µε παρατηρήσεις, 

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από 
τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το 
ζήτηµα αν το πλοίο είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 
Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 
εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του πλοίου δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητά τους και µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του πλοίου, µε ή χωρίς 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής (ναύλου / µισθώµατος). Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του 
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών επηρεάζουν 
την καταλληλότητά τους και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το πλοίο µπορεί να απορριφθεί. 
 

6 Εάν το πλοίο απορρίπτεται από την ΕΠΠ λόγω παρεκκλίσεων 
που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει 
σε άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
 

7  Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16, µπορούν να παραπέµπονται 
για επανεξέταση περιπτώσεις πλοίων που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής (µισθώµατος) µε βάση του 
ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η 
παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου / εκναυλωτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόµενους από 
τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούµενες 
παραγράφους 4 και 5. 
 



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



- 103- 

 

Σελίδα 103 

8 Το αίτηµα για επανεξέταση του πλοίου σε δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν 
τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε 
έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα 
του αναδόχου / εκναυλωτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό 
πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου. 
 

9  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στον ανάδοχο / εκναυλωτή. 

 
10 Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να 

παραπέµπεται για επανεξέταση πλοίο σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο 7. 
 

11  Το υπό µίσθωση (ναύλωση) πλοίο µπορεί να τεθεί σε 
επιχειρησιακή εκµετάλλευση (χρήση) µόνο µετά την οριστική παραλαβή του 
από τον φορέα (στρατιωτική Υπηρεσία). 
 

12 Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση (χρήση) µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
1 Λεπτοµέρειες επί των εκτελούµενων δροµολογίων και των 

χρόνων υλοποίησης, έχουν ως εξής: 
 

1.1 Η έδρα - χώρος ελλιµενισµού του πλοίου και η περιοχή 
εκτελέσεως δροµολογίων …………………. (καθορίζονται στη παρούσα σύµβαση, 
µετά την υπογραφή σχετικής ρήτρας εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας µε τον 
ανάδοχο / πλοιοκτήτρια εταιρεία, λόγω του επιπέδου διαβάθµισης ασφαλείας των 
εν λόγω πληροφοριών). 

 
1.2 Παραδοτέα - ∆ιαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης 

Χρόνος και Τρόπος Εκτελέσεως ∆ροµολογίων…………………. (καθορίζονται 
στη παρούσα σύµβαση, µετά την υπογραφή σχετικής ρήτρας εχεµύθειας και 
εµπιστευτικότητας µε τον ανάδοχο / πλοιοκτήτρια εταιρεία, λόγω του επιπέδου 
διαβάθµισης ασφαλείας των εν λόγω πληροφοριών) 

 
2 Επειδή στην σύµβαση προβλέπεται, εκτός από µακροσκοπική 

εξέταση και λειτουργικός έλεγχος που διενεργείται από άλλα όργανα που δεν 
ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής (διάθεσης) αρχίζει από 
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την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του πλοίου, χωρίς να υπολογίζεται 
σε αυτόν το χρονικό διάστηµα του ελέγχου από την Επιτροπή. 

 
3 Αν η παραλαβή του πλοίου και η σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την ΕΠΠ µέσα στον προαναφερθέντα 
χρόνο [µέγιστο πέντε (5) ηµερών από παράδοσης στον χώρο παραλαβής] που 
σαφώς θα ορίζεται και στη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, µε βάση 
µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει το πλοίο 
αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
πληρωµή του αναδόχου. 

 
4 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και 

την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την 
σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύµβαση (άρθρο 7) και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 
5  Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης  δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 
6 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 
1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το πλοίο µέσα στα χρονικά 

όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, ήτοι, δυο (2) χρόνια (24 µήνες) µε 
δικαίωµα προαίρεσης επιπλέον ένα (1) έτος (12 µήνες).   
 

Ο συµβατικός χρόνος µίσθωσης µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συµβατικού χρόνου, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

 
2  Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος µίσθωσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι παρεχόµενες υπηρεσίες (µεταφορά προσωπικού 
και υλικών), ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει µέχρι τον αρχικά 
σχεδιασθέντα τελικό προορισµό. 
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3  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την στρατιωτική υπηρεσία που 

εκτελεί την σύµβαση και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να προβεί σε συντήρηση / επισκευές, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος 
Α του ν. 4412/2016.  

 
2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 

υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε 
την σχετική κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου των 
Κανονισµών, ΚΥΑ, ΥΑ, εγκυκλίων, κ.λπ., όπως προσδιορίζονται (ενδεικτικά και µη 
δεσµευτικά) στην παράγραφο 1.4. της διακήρυξης. 
 

3 Ειδικότερα, προβλέπονται συγκεκριµένα τεχνικά – λειτουργικά 
χαρακτηριστικά (τεχνική προδιαγραφή) του προς ναύλωση πλοίου, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες Προσθήκες του Παραρτήµατος Ι της 
παρούσας (Παράρτηµα «Α» της παρούσας). 
 

4 Η προαναφερθείσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις ελάχιστες 
επιθυµητές απαιτήσεις και δεν δεσµεύουν τον υποψήφιο σε περίπτωση που 
αυτός επιθυµεί την υποβολή προσφοράς για πλοίο, αυτονόητα, υψηλότερων 
ποιοτικών τεχνικών – λειτουργικών χαρακτηριστικών / επιδόσεων. Η εν λόγω 
προσφορά δεν θεωρείται εναλλακτική. 
  

5 Ο ανάδοχος / εκναυλωτής / πλοιοκτήτης  οφείλει να ορίσει 
«υπεύθυνο σύµβασης» 

 
6.1 ………………………….. (ονοµατεπώνυµο, καθήκοντα / θέση 

στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) κύριος 
 
6.1 ………………………….. (ονοµατεπώνυµο, καθήκοντα / θέση 

στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) 
αναπληρωµατικός 

 
ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της 

υλοποίησης της σύµβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα 
της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. Στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς να υποβληθούν υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον 
αναπληρωµατικό «υπεύθυνο σύµβασης» κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
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7 Η στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καµία δέσµευση προς τον 

προµηθευτή  για την παροχή οποιασδήποτε µορφής υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό 
και µέσα εκφόρτωσης, κ.λπ.). 
 

8 Με µέριµνα του αναδόχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας του πλοίου, ασφαλούς µεταφοράς προσωπικού – 
υλικών και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά των υλικών). Επίσης, η 
µεταφορά µέρους των υλικών δύναται να γίνεται µε κατάλληλο (συγκεκριµένων 
διαστάσεων και βάρους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της διακήρυξης 
και Παράρτηµα «Α» της παρούσας) όχηµα για το σκοπό αυτό, µε µέριµνα της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΑΥΛΩΣΗ) – 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

1 Για την παραλαβή του προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση 
εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 
2 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της 

συµβατικής ποσότητας των υλικών (πλοίου ή µέρους του εξοπλισµού του πλοίου, 
π.χ. γερανού), µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε 
άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 
3 Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 

προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
4 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
      

ΑΡΘΡΟ 12 
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρ-
χής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµ-
φωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της 
παρούσας. 
 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
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1.1 Το πλοίο (ή απάρτιο για την λειτουργία / χρήση του) δεν 

φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα (στρατιωτική 
Υπηρεσία) που εκτελεί τη σύµβαση. 

 
1.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α)  Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
 

β)  Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 
έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής 
της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

 
2 Αν το πλοίο φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο79 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρό-

θεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκ-
πρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρό-
θεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότη-
τας αυτών. 

 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 

φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµέ-
νου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο 

κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού 
της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού 
χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. [η περίπτωση αυτή συµπλη-
ρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

                                                           
79

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε 

παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρ-
κειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο πο-
σό. 

 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επι-

βάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
1  Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος του λογαριασµού επενδύσεων 

που τηρείται στην ΤτΕ, στο όνοµα του δικαιούχου της πληρωµής, µέσω 
ηλεκτρονικών εντολών (όπως αναφέρεται και στο σχέδιο της σύµβασης 
κατωτέρω), τµηµατικά ανά 2µηνο για τη συγκεκριµένη συµβατική αξία. Γενικά  
υφίστανται οι παρακάτω δυνατότητες: 
 

1.1 Χωρίς την λήψη προκαταβολής 
 

Στο 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή 
των υπηρεσιών ανά δίµηνο.   
 

1.2 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής 
 

1.2.1 Μέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., µε την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόµενης προκαταβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72§1 περ. δ 
του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή 
των υπηρεσιών (ανά δίµηνο) είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού 
ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ 
µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών (ανά δίµηνο). 

 
1.2.2 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. 
 
1.2.3 Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από 
την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής.  

 
1.2.4 Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το 

ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που 
θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 
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ποσοστιαίες µονάδες80 το οποίο  θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του 
ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής81. 
 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση 
των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 
2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης και αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4.4. Ιδίως 
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 

2.1 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 
2.2  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017) 

 
2.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
0,00036%. 

 
3 Κατά την πληρωµή, λόγω της φύσης της εταιρείας (Ναυτική Εταιρεία 

– ΝΕ) δεν προβλέπεται η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4172/2013. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την 
προσωπική του κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει 
δηλωθεί µε την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της 
αποδοχής του από την αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1 Καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

                                                           
80 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών, στο βαθµό που η 

Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της 
81 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο 
που ορίζει η Α.Α.  
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1.1 Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος 

……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική 
επιστολή τ… ……………………., διάρκειας αορίστου χρόνου  ποσού ……………… 
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ. 

 
1.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

 
1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης. 
 
1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά 

το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υπηρεσιών  που 
παραλήφθηκε οριστικά και επιστρέφεται, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

 
2 Προκαταβολής 

 
2.1 Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος 

……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική 
επιστολή τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί 
σε ποσοστό …% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

 
2.2 Η εγγύηση προκαταβολής αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 1.4 του άρθρου 16 της 
παρούσας σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 16  

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 

1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις 
και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος / τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 
∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της 

σύµβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ. 
 

2  Υπεργολάβος /-οι είναι ……… (όνοµα, στοιχεία επικοινωνίας και  
νόµιµοι εκπρόσωποι) , οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, ………………………….   
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Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των προαναφερθέντων πληροφοριών, κατά τη 
διάρκεια της παρούσας σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες 
σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά / 
δηλώσεις συνεργασίας.82. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος / των τµηµάτων της σύµβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 

3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
διακήρυξης, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και 
για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 

4 Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 του 
Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  υποχρεωτικά τη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης κατά την ανάθεση της 
σύµβασης µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Όταν οι 
υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, κατά  την 
υπογραφή της, προσκοµίζουν τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου που 
παραπέµπει στα αποδεικτικά µέσα για την µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού 
(συµπεριλαµβανοµένου του αµιγώς εθνικού λόγου της ονοµαστικοποίησης). της 
παρούσας αντί του ΕΕΕΣ.  

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει 
ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 

2  Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

 

                                                           
82 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.83 Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α΄188) . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 
4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).84

 Ειδικά τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

 
5 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου 

και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το 
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 
6 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - 

µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 
και να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 1 Ο ανάδοχος συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' 

όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης 
και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της 
εκτελέσεως του συµβατικού αντικειµένου που έχει αναλάβει µε την παρούσα και 
ιδίως τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της παρούσας. 

 
 2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 

του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 
χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική 
εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύµβασης. Η 
αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται 

                                                           
83 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
84 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 
 3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, η Αρχή 

(µη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας 
της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ 
  

1 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

2 ∆εν απαιτείται τροποποίηση της σύµβασης σε περίπτωση µεταβολής 
του συντελεστή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα 
εκπτώτου – Κυρώσεις),  6.2 [Παραλαβή (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση) 
πλοίου)], και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων υλικών (πλοίου προς ναύλωση) – 
Αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
1. Ο προµηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή, µπορούν να οργανώνουν 

συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέµατος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύµβασης. 

   
2. Ο προµηθευτής ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σηµείο συνδέσµου 

(Point of Contact – PoC) τον / την ………………………, ως υπεύθυνο διαχείρισης 
και ρύθµισης όλων των θεµάτων της παρούσας σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 
 

1.1 Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την 
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης.  

 
1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, 

τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης, 

 
1.3 Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 

σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 

Υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης και συγκεκριµένα η επέκταση της 
σύµβασης που θα συναφθεί κατά ένα (1) επιπλέον έτος, µετά την ολοκλήρωση 
των πρώτων δυο (2) ετών. Το εν λόγω δικαίωµα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 
τουλάχιστον 2 µήνες πριν το πέρας της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
 
2. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς, λαµβάνονται υπ’ όψιν ο 

Ν.4412/16 [«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
µογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση, η 
Κατακύρωση,  η Σύµβαση, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατά-
ξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων - Πα-
ραρτηµάτων από τα οποία αποτελούνται. 

 
3. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντά-

χθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 
συµβαλλοµένους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για το 
ΓΕΣ/Γ1, ΑΣ∆ΕΝ/Γ1, την Αναθέτουσα Αρχή (ναυλωτή) και τον ανάδοχο / πλοιοκτή-
τη / εκναυλωτή. 

 
4. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από αυτούς και η Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά µε την οποία κατακυρώθηκε η 
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προµήθεια στον συγκεκριµένο ανάδοχο, αποτελούν τα Παραρτήµατα «Α», «Β» και 
«Γ» της παρούσας σύµβασης, αντίστοιχα. 
 

5. Θέµατα τα οποία εκ παραδροµής δεν ρυθµίζονται στο παρόν κείµενο 
και τυχόν παραποµπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προ-
βλέψεων των υφιστάµενων θεσµικών κειµένων και αποφάσεων µε κοινή συµφω-
νία. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  (∆εν ακολουθούν το συγκεκριµένο Υπόδειγµα του παρόντος 
Παραρτήµατος) 
«Α» ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση υπ’ αριθ. ……/19 (Απαιτείται υποχρεωτικά 

αναφορά ανάρτησης στο ∆ιαύγεια (Α∆Α) και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε Α∆ΑΜ 
………..) 

«Β» Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου  
«Γ» Οικονοµική  Προσφορά  Αναδόχου 
 

 
 
 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο     Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 

 

   Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

«1/Ι» Βαθµολογούµενα Κριτήρια 
«2/Ι» Απαράβατοι Όροι 
«3/Ι» Έλεγχοι – ∆οκιµές Πεδίου και Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων  του Πλοίου 

«1/ΙΙΙ» «Προσαρµοσµένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συµβάσεως 
(ΕΕΕΣ) 

 

 

 Συνταγµατάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας 
Ακριβές Αντίγραφο     Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
 
Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης 

 

   Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2γ  
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Σελίδα I-1-1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Βαθμολογούμενα Κριτήρια / Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΣΗΣ
1.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΜΕΚ (Μηχανές
Εσωτερικής Καύσης)

Κατά ελάχιστο
δύο ανεξάρτητοι

κινητήρες

15% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και μακροσκοπικός
έλεγχος από την Επιτροπή

Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητός ο με-
γαλύτερος δυνατός
αριθμός κινητήρων

/ μηχανών

1.2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

Τουλάχιστον
550 ΗΡ

10% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και μακροσκοπικός
έλεγχος από την Επιτροπή

Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητή η μεγα-
λύτερη δυνατή ιπ-

ποδύναμη

1.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
(με υπηρεσιακή1 / οικονομική2

ταχύτητα πλεύσης)

έως 80 λίτρα / ώρα 15% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητή η μικρό-
τερη δυνατή κατα-

νάλωση

1.4 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(σε ναυτικά μίλια με οικονομική
ταχύτητα και μέγιστο φορτίο)

Τουλάχιστον
600  ναυτικά μίλια

10% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητή η μεγα-
λύτερη δυνατή αυ-

τονομία

1 Υπηρεσιακή ταχύτητα (service speed ή commercial speed), χαρακτηρίζεται η συνήθης ακολουθούμενη ταχύτητα που μπορεί και να ταυτίζεται με την οικονομική.
(που ποικίλει κατά τύπο πλοίου).
2 Οικονομική ταχύτητα (economic speed), είναι η ιδανική ταχύτητα σε συνάρτηση με την ωριαία κατανάλωση καυσίμων, (ποικίλει κατά τύπο πλοίου)
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Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ Τουλάχιστον

12 κόμβοι
5% Έλεγχος των δικαιολογητικών

ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητή η μεγα-
λύτερη δυνατή τα-

χύτητα

3 Γενική συμπεριφορά πλοίου
κατά τη διάρκεια πλεύσης

5% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητή η καλύ-
τερη δυνατή συ-

μπεριφορά, ευκολία
χειρισμού και άνε-
ση προσωπικού
κατά τη διάρκεια

του πλού.

4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
4.1 ΜΕΓΙΣΤΗ (σε αριθμό επιβαι-

νόντων με πλήρη φόρτο)
Τουλάχιστον
138 άτομα

10% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητή η μεγα-
λύτερη δυνατή χω-

ρητικότητα

4.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
(μεταφορά επιβαινόντων σε
κλειστό κλιματιζόμενο χώρο)

Τουλάχιστον
50 άτομα

20% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Επιθυμητή η μεγα-
λύτερη δυνατή χω-

ρητικότητα
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Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ –
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μεταφορική ικανό-
τητα άνω των ελάχι-
στων απαιτήσεων
της παραγράφου
5.γ.(3) της ΜΑΣΠ3

10% Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι διακή-
ρυξης) και έλεγχος – δοκιμές πε-
δίου από την Επιτροπή Διενέρ-
γειας / Επιτροπή Αξιολόγησης

(ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την α-
παίτηση, η οποία και
θα αποδεικνύεται στα
σχέδια που υποχρε-
ωτικά θα υποβλη-

θούν για αξιολόγηση

3 Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς:
(α) Εκατό τριάντα οκτώ (138) ατόμων, συνολικού βάρους 14 τόνων (τον) (αριθμός επιβαίνοντος προσωπικού μετά φόρτου).
(β) Δέκα (10) παλετών, διαστάσεων 1μ Χ 1μ Χ 1μ (+/- 20%) και μέγιστου βάρους 400 κιλών (+/- 20%).
(γ) Δυο (2) βαρελιών, συνολικού βάρους 200 κιλών.
(δ) Ενός οχήματος M/S GD 240 (Μ: 4,5μ Π: 2,2μ. Υ: 2,1μ, Β: 2 τον) ή αντίστοιχων διαστάσεων ρυμουλκού / τρέιλερ.
ή διαζευκτικά
(α) Τριάντα (30) παλετών, διαστάσεων 1μ Χ 1μ Χ 1μ (+/- 20%) και μέγιστου βάρους 12 τον. (+/- 20%).
(β) Τριάντα δυο (32) βαρελιών, συνολικού βάρους 6,4 τον
Επισήμανση: Η μεταφορική ικανότητα των 138 ατόμων, αφορά στην επίσημη πιστοποίηση του ΠΓΕ και μέγιστη αποδεκτή μείωση, για χειμερινή περίοδο, σε ποσο-
στό που δεν θα υπερβαίνει το 30%, ήτοι, μέχρι και 96 άτομα.
Η δυνατότητα μεταφοράς των παλετών, βαρελιών και οχήματος θα πρέπει να πιστοποιούνται από το σχέδιο του πλοίου.
Λόγω της ειδικής απαίτησης των εν λόγω δυνατοτήτων, που ενδέχεται στην υφιστάμενη κατάσταση των προς ναύλωση πλοίων να μην υφίσταται, αλλά να υπάρχει η
τεχνική / «ναυπηγική» δυνατότητα (όπως θα πιστοποιείται με το σχέδιο θεωρημένο από ναυπηγό), προς αποφυγή δημιουργίας τεχνικών περιορισμών και αναπό-
φευκτης μετέπειτα μείωσης του ανταγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των προσφορών και των ελέγχων - δοκιμών πεδίου δεν θα εξετασθούν οι εν λόγω δυνατότητες,
πλην όμως στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει διακριτή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας, ότι σε περίπτωση
που αναδειχθεί μειοδότης / ανάδοχος θα προβεί στην ανάλογη διαμόρφωση του σκάφους / πλοίου σε όση έκταση απαιτείται προκειμένου να ανταποκρίνεται πλή-
ρως στις προαναφερθείσες απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης (ναύλωσης) και παροχής υπηρεσιών.

Συνταγματάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 2 - 1

Σελίδα I-2-1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Απαράβατοι Όροι

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΟΥ / ΣΗΜΑΙΑ Ε/Γ (Επιβατηγό) -
Ο/Γ (οχηματαγω-

γό) ή Ε/Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και μακροσκοπικός
έλεγχος από την Επιτροπή

Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

2 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μετά το έτος 1995 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και μακροσκοπικός
έλεγχος από την Επιτροπή

Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.1 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ Από 24 έως 30

μέτρα
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ

ΟΡΟΣ
Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και μακροσκοπικός
έλεγχος από την Επιτροπή

Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

3.2 ΠΛΑΤΟΣ Μέχρι 8 μέτρα ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και μακροσκοπικός
έλεγχος από την Επιτροπή

Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 2 - 2

Σελίδα I-2-2

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.3 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ Μέχρι 3 μέτρα ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και μακροσκοπικός
έλεγχος από την Επιτροπή

Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

4 ΚΑΥΣΙΜΟ Πετρέλαιο ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Σύμφωνα με την
απαίτηση

4.1 Δεξαμενές καυσίμου Τουλάχιστον
δυο (2)

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

5 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
5.1 ΠΛΕΥΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ με

μέγιστο φορτίο)
Τουλάχιστον

10 κόμβοι
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ

ΟΡΟΣ
Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ –
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τουλάχιστον δυο
(2) VHF εκ των
οποίων το ένα

VHF/DSC

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 2 - 3

Σελίδα I-2-3

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ –
ΡΑΝΤΑΡ-GPS

Ένα (1) AIS (προ-
αιρετικά),  δυο (2)
GPS και ένα (1)

RANDAR

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

7 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
7.1 ΓΕΡΑΝΟΣ1, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
700 ΚΙΛΑ

Ένας (1) ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

7.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟ Μια (1) χωρητικό-
τητας τουλάχιστον

4 - 5 ατόμων με
εξωλέμβια μηχανή
ιπποδύναμης του-
λάχιστον 30 HP

(για ασφαλή πλέυ-
ση με λίγο δυσμε-
νές καιρικές συν-

θήκες)

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

1 Λόγω της ειδικής απαίτησης ύπαρξης του γερανού που ενδέχεται στην υφιστάμενη κατάσταση των προς ναύλωση πλοίων να μην υφίσταται, αλλά να υπάρχει η
δυνατότητα τοποθέτησης, προς αποφυγή δημιουργίας τεχνικών περιορισμών και αναπόφευκτης μετέπειτα μείωσης του ανταγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των
προσφορών και των ελέγχων - δοκιμών πεδίου δεν θα εξετασθεί η ύπαρξη και λειτουργία του γερανού, πλην όμως στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει
διακριτή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης / ανάδοχος θα προβεί στην τοποθέτη-
ση, εγκατάσταση και λειτουργία γερανού με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης (ναύλωσης) και παροχής υπηρεσιών



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 2 - 4

Σελίδα I-2-4

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7.3 ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Τα προβλεπόμενα
από την κατηγορία
/ τύπο του πλοίου

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

8 ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ –
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΓΕΦΥΡΑ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ
ΓΕΡΑΝΟΥ)

ΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

9 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΝΑΙ / ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Από 2 σημεία σύμ-
φωνα με τις προ-
βλέψεις SOLAS

10 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΙΒΑΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(όπως προσδιορίζονται στον
α/α 6.1 και 6.2 του παρόντος
πίνακα)

ΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση (απόλυτη
αντιστοιχία αριθμού

επιβαινόντων &
καθισμάτων)



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 2 - 5

Σελίδα I-2-5

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11 ΠΛΗΡΩΜΑ Ελάχιστος αριθμός
τέσσερα (4) άτομα

Σύμφωνα με την
απαίτηση

12 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ –
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ελάχιστη μεταφο-
ρική ικανότητα

όπως αναλύεται
στην παράγραφο
5.γ.(3) της ΜΑΣΠ2

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση, η οποία
και θα αποδεικνύε-
ται στα σχέδια που

υποχρεωτικά θα
υποβληθούν για

αξιολόγηση

2 Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς:
(α) Εκατό τριάντα οκτώ (138) ατόμων, συνολικού βάρους 14 τόνων (τον) (αριθμός επιβαίνοντος προσωπικού μετά φόρτου).
(β) Δέκα (10) παλετών, διαστάσεων 1μ Χ 1μ Χ 1μ (+/- 20%) και μέγιστου βάρους 400 κιλών (+/- 20%).
(γ) Δυο (2) βαρελιών, συνολικού βάρους 200 κιλών.
(δ) Ενός οχήματος M/S GD 240 (Μ: 4,5μ Π: 2,2μ. Υ: 2,1μ, Β: 2 τον) ή αντίστοιχων διαστάσεων ρυμουλκού / τρέιλερ.
ή διαζευκτικά
(α) Τριάντα (30) παλετών, διαστάσεων 1μ Χ 1μ Χ 1μ (+/- 20%) και μέγιστου βάρους 12 τον. (+/- 20%).
(β) Τριάντα δυο (32) βαρελιών, συνολικού βάρους 6,4 τον
Επισήμανση: Η μεταφορική ικανότητα των 138 ατόμων, αφορά στην επίσημη πιστοποίηση του ΠΓΕ και μέγιστη αποδεκτή μείωση, για χειμερινή περίοδο, σε ποσο-
στό που δεν θα υπερβαίνει το 30%, ήτοι, μέχρι και 96 άτομα.
Η δυνατότητα μεταφοράς των παλετών, βαρελιών και οχήματος θα πρέπει να πιστοποιούνται από το σχέδιο του πλοίου.
Λόγω της ειδικής απαίτησης των εν λόγω δυνατοτήτων, που ενδέχεται στην υφιστάμενη κατάσταση των προς ναύλωση πλοίων να μην υφίσταται, αλλά να υπάρχει η
τεχνική / ναυπηγική δυνατότητα (όπως θα πιστοποιείται με το σχέδιο θεωρημένο από ναυπηγό), προς αποφυγή δημιουργίας τεχνικών περιορισμών και αναπόφευ-
κτης μετέπειτα μείωσης του ανταγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των προσφορών και των ελέγχων - δοκιμών πεδίου δεν θα εξετασθούν οι εν λόγω δυνατότητες,
πλην όμως στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει διακριτή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύεται ο ανάδοχος για την ανάλογη διαμόρφωση
του σκάφους / πλοίου σε όση έκταση απαιτείται προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις προαναφερθείσες απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθω-
σης (ναύλωσης) και παροχής υπηρεσιών



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 2 - 6

Σελίδα I-2-6

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μέταλλο
(χάλυβας ή
αλουμίνιο)

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ

Έλεγχος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής (όροι δια-
κήρυξης) και έλεγχος – δοκι-

μές πεδίου από την Επιτροπή
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιο-

λόγησης (ΕΔ/ΕΑ)

Σύμφωνα με την
απαίτηση

Συνταγματάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 3 - 1

Σελίδα Ι-3-1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έλεγχοι – Δοκιμές Πεδίου και Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων  του Πλοίου

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
1 Μεταφορική

Ικανότητα
1.1 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (με-
ταφορά επιβαινό-
ντων σε κλειστό

κλιματιζόμενο χώ-
ρο)

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ  Α/Α

6.2

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Επιβιβάζονται
με πλήρη επι-

χειρησιακό φόρ-
το / οπλισμό (α-
τομικό και ομα-
δικό)  50 άτομα

Εν όρμω

1.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ –

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

13

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Μακροσκοπικός
έλεγχος δυνατό-
τητας επιβίβα-
σης και ασφα-
λούς πλεύσης
138 ατόμων με
την αξιοποίηση
του προσωπι-

κού των 50 ατό-
μων (εναλλαγής
θέσεων, κ.λπ.)

Εν όρμω

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ –

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

13

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Μακροσκοπικός
έλεγχος δυνατό-
τητας τοποθέτη-
σης 30 παλετών

διαστάσεων
1μΧ1μΧ1μ με

Εν όρμω



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 3 - 2

Σελίδα Ι-3-2

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
την χρήση κα-
τάλληλου ο-

μοιώματος (ως
προς τις δια-

στάσεις / όγκο
και όχι απαραί-

τητα και βάρους)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ –

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

13

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Μακροσκοπικός
έλεγχος δυνατό-
τητας τοποθέτη-

σης 32 βαρε-
λιών με την

χρήση κατάλλη-
λου ομοιώματος
(ως προς τις δι-
αστάσεις / όγκο
και όχι απαραί-

τητα και βάρους)

Εν όρμω

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ –

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

13

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Μακροσκοπικός
έλεγχος δυνατό-
τητας τοποθέτη-
σης ενός οχήμα-
τος (Μ: 4,5μ Π:
2,2μ. Υ: 2,1μ, Β:

2τον)  ή αντί-
στοιχων διαστά-
σεων ρυμουλ-

κού / τρέιλερ με

Εν όρμω



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 3 - 3

Σελίδα Ι-3-3

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
την χρήση μέ-
τρου (μέτρηση)
ή ομοιώματος

(ως προς τις δι-
αστάσεις / όγκο
και όχι απαραί-

τητα και βάρους)

2 Ναυπηγικά
Χαρακτηριστικά

2.1 Ολικό  μήκος Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

3.1
24 έως 30

μέτρα

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Ο έλεγχος γίνε-
ται με μέτρηση

εν όρμω.

Εν όρμω

2.2 Ολικό Πλάτος Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ  Α/Α
3.2      έως

8 μέτρα

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Ο έλεγχος γίνε-
ται με μέτρηση

εν όρμω.

Εν όρμω

2.3 Βύθισμα Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ  Α/Α
3.3      έως

3 μέτρα

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Ο έλεγχος γίνε-
ται με μέτρηση

εν όρμω.

Εν όρμω



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 3 - 4

Σελίδα Ι-3-4

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
2.4 Ταχύτητα πλεύσης Παρμα "Δ"

ΜΑΣΠ   Α/Α
5.1     10
κόμβοι

2 - 3 2 - 3 0,2 - 1

Α
ργ

οσ
αρ

ω
νι

κό
ς 

κα
ι θ

αλ
άσ

σι
α 

π
ερ

ιο
χή

 κ
ατ

ά 
τη

ν 
κρ

ίσ
η 

το
υ 

ΓΕ
Σ/

Γ1

ΟΧΑ Η ταχύτητα
πλεύσης (και

διάρκεια διατή-
ρησης τουλάχι-
στον για 30 λε-
πτά της ώρας)
με το συγκεκρι-
μένο βάρος του
σκάφους (ήτοι,

καύσιμα για
πλεύση έως 50
ναυτικά μίλια +
προσωπικό 50
ατόμων με πλή-
ρη φόρτο), του-

λάχιστον 10
κόμβοι (Knots)
σε κατάσταση

θάλασσας (SS)
2-3,  (απαραίτη-
τη η συνυποβο-
λή με την τεχνι-
κή προσφορά,
διαγράμματος

ισχύος/στροφών
του κατασκευα-
στή των κινητή-

ρων και διά-

Εν πλω



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 3 - 5

Σελίδα Ι-3-5

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
γραμμα ταχύτη-

τας πλοίου /
στροφών κα-

μπύλης έλικα).

2.5 Μέγιστη ταχύτητα Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ Α/Α

5.2     12
κόμβοι

2 - 3 2 - 3 3 - 5,5

Α
ργ

οσ
αρ

ω
νι

κό
ς 

κα
ι θ

α-
λά

σσ
ια

 π
ερ

ιο
χή

 κ
ατ

ά 
τη

ν
κρ

ίσ
η 

το
υ 

ΓΕ
Σ/

Γ1

5 - 10
πρώτα

λεπτά της
ώρας

Κατά τη διάρκεια
του προηγούμε-
νου ελέγχου -

αξιολόγησης θα
διενεργηθεί και ο
συγκεκριμένος
έλεγχος. Μεγα-

λύτερη ταχύτητα
θα βαθμολογη-

θεί ανάλογα.

Εν πλω



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 3 - 6

Σελίδα Ι-3-6

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
2.6 Γενική συμπεριφο-

ρά πλοίου κατά τη
διάρκεια πλεύσης

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α
5.3  και Α/Α

9

2 - 3 2 - 3 0,2 - 1

Α
ργ

οσ
αρ

ω
νι

κό
ς 

κα
ι θ

αλ
άσ

σι
α 

π
ερ

ιο
χή

 κ
ατ

ά 
τη

ν 
κρ

ίσ
η 

το
υ 

ΓΕ
Σ/

Γ1

ΟΧΑ Κατά τη διάρκεια
του προηγούμε-
νου ελέγχου -

αξιολόγησης θα
διενεργηθεί έ-

λεγχος πλεύσης
του πλοίου χω-
ρίς την χρήση
της μιας μηχα-
νής (κινητήρα).
Επίσης θα αξιο-
λογηθεί η εν γέ-
νει συμπεριφορά
(ελιγμοί, κ.λπ.),
ευκολία χειρι-
σμού από το
πλήρωμα και

άνεση προσω-
πικού κατά τη
διάρκεια του

πλού.Καλύτερα
χαρακτηριστικά
θα βαθμολογη-
θούν ανάλογα.

Εν πλω
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I - 3 - 7

Σελίδα Ι-3-7

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
3 Δεξαμενές

Καυσίμου
3.1 Τουλάχιστον     δυο

(2)
Παρμα "Δ"

ΜΑΣΠ   Α/Α
4.6

τουλάχιστον
2 κινητήρες

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-
χος, εν όρμω.

Εν όρμω

4 Κατάστρωμα –
"Υπερκατασκευή"

4.1 Θέσεις (καθίσματα)
για το πλήρωμα και
τα καθίσματα των

επιβαινόντων

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

11

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-
χος, εν όρμω.

Εν όρμω

5 Σύστημα
Πρόωσης

5.1 Κινητήρες Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ Α/Α
4.1   τουλά-

χιστον 2
κινητήρες

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-
χος, εν όρμω.

Εν όρμω

5.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α
10  τουλά-
χιστον από
2 σημεία

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-
χος, εν όρμω.

Εν όρμω



ΑΔΑ: ΩΖΜ46-ΚΩ5



I - 3 - 8

Σελίδα Ι-3-8

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
6 «Βασικός»

Εξοπλισμός
(Ηλεκτρονικός /

Λοιπός)
6.1 ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Παρμα "Δ"

ΜΑΣΠ   Α/Α
7.1  τουλά-
χιστον από
2 σημεία

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-

χος, εν όρμω και
λειτουργικός εν
όρμω (προ της
αναχώρησης)
και εν πλω.

Εν όρμω
/ πλω

6.2 ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ –
ΡΑΝΤΑΡ-GPS

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

7.2

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-

χος, εν όρμω και
λειτουργικός εν
όρμω (προ της
αναχώρησης)
και εν πλω.

Εν όρμω
/ πλω

7 «Φορητός»
Εξοπλισμός

7.1 ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 700

ΚΙΛΑ

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

8.1

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-

χος της ύπαρξής
του ή της θέσης
που θα εγκατα-
σταθεί σε περί-
πτωση που δεν

υφίσταται, εν

Εν όρμω
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I - 3 - 9

Σελίδα Ι-3-9

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ελάχιστο)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(ώρες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΟΚΙΜΗΣ -
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ

(BF)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(SS)

ΥΨΟΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ

(m)
όρμω.

7.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ
ΛΕΜΒΟ

Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

8.2

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-
χος, εν όρμω.

Εν όρμω

7.3 ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Παρμα "Δ"
ΜΑΣΠ   Α/Α

8.3

ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ ΟΧΑ Θα γίνει μακρο-
σκοπικός έλεγ-
χος, εν όρμω.

Εν όρμω

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΔΑΠ: Δεν απαιτείται προσδιορισμός
ΟΧΑ: Όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της δοκιμής – ελέγχου

Συνταγματάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ
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Συνταγματάρχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Λγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ
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