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ΠΡΟΣ: 201 ΚΕΦΑ/Δ5/1 
 

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΔΙΑΧ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ (1)  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 Τηλ. 210-5504390, -4386 

ΚΟΙΝ: ΔΑΥ/Γ3/5γ-Γ7 
 

Φ.831/ΑΔ.2289 

           201KEΦΑ/Δ7 Σ.772 

 Ελευσίνα,  08 Φεβ 21 

ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/21 του 201ΚΕΦΑ για 
την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. 
από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως  

 

 1. Έχοντας υπόψη : 

  α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεων των 
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  γ. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  δ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ε. Τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέ-
μενης Αξίας (ΦΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  στ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυ-
τοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ζ. Τις διατάξεις του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138, Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

  η. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  θ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ «Προσαρμογή της 
ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπο-
λέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποι-
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ήθηκε και ισχύει. 

  ι. Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ια. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα 
του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών. 

  ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιδ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιε. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄ 2300) απόφαση των 
κ. Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊ-
σταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιστ. Την υπ’ αριθμ. 5143/05 Δεκ 14 (ΦΕΚ Β΄ 3335) απόφαση του κ. Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού, της δια-
δικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/11», όπως 
τροποποίηθηκε και ισχύει. 

  ιζ. Την υπ΄ αριθμ. 158/25 Οκτ 16 (ΦΕΚ Β΄ 3698) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμ-
βασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 

  ιη. Την υπ’ αριθμ. 1191/14 Μαρ 17 (ΦΕΚ Β΄ 969) κοινή υπουργική απόφαση 
του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κ. Υ-
πουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/16 (Α΄107)». 

  ιθ. Την υπ’ αριθμ. 57654/22 Μαϊ 17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23 Μαϊ 17) απόφαση του 
κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

  κ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες – 
Προπληρωμές ΠΑ», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε΄ με το οποίο καθορίσθηκε η διαδικασία 
διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό. 

  κα.  Τo υπ’ αριθμ. Υ.Σ. 06/12-01-2021/201ΚΕΦΑ/Δ7 αίτημα εκτέλεσης υπη-
ρεσιών θέματος για την κάλυψη άμεσων επιχειρησιακών αναγκών μεταφοράς κρίσιμων 
υλικών και υπό στοιχεία ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:  ΑΔΑΜ: 
21REQ007997117. 
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  κβ. Την με αρ. πρωτ. 907/26-01-21/ΔΑΥ/Γ3/2 (ΑΔΑ: ΩΝΥΤ6-8Λ3) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (60.000,00€) επί ΑΛΕ 2420189001, Ε.Φ.101120401 (ΚΑΕ 0829/ΕΦ 11-410), για την 
χρηματοδότηση της δαπάνης αεροπορικής μεταφοράς υλικών θέματος και υπό στοιχεία 
ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008089311.  

  κγ. Των σε εκτέλεση των ως άνω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμ-
βατικά 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 μνημονεύονται ρητά παραπάνω. 

 
Τ Ο  2 0 1  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ  

Ω Σ  Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Σ Α  Α Ρ Χ Η  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 
 2. Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 ενός σταδίου, 
με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 
την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης-μεταφοράς (Freight Forwarder) των 
αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα 
προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό 
τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
 3. Η προϋπολογισθείσα αξία της Σύμβασης είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ 
(60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και αναλογού-
ντος ΦΠΑ. Όλες οι δαπάνες μεταφοράς υλικών που προορίζονται για τα πτητικά μέσα της 
ΠΑ απαλλάσσονται ΦΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 27 του Ν.2859/00 
περί ειδικών απαλλαγών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ 
(πχ. διαχειριστικά έξοδα), ο αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ. 
 
 4. Τα γενικά στοιχεία του διαγωνισμού και το αντικείμενο προμήθειας 
παρατίθενται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Οι γενικοί όροι της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης παρατίθενται στο Παράρτημα «Β», οι ειδικοί όροι στο Παράρτημα «Γ», το 
σχέδιο της υπό σύναψη σύμβασης στο Παράρτημα «Δ» και υπόδειγμα της εγγυητικής 
επιστολής στο Παράρτημα «Ε». 
 
 5. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο. Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα λάβει χώρα την 23 Φεβρουάριου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σε 
αίθουσα του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας, Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. 
Λ.Γέλας 1 , ΤΚ: 19200.  
 
 6. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν 
να υποβάλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη ως εξής : 
 
  α.  Αποστολή τους στην διεύθυνση 201 ΚΕΦΑ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Λ. ΓΕΛΑΣ 1, ΤΚ.19200 ταχυδρομικά, με συστημένη επι-
στολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία (Κεντρική Γραμματεία του 201ΚΕΦΑ), από την 
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οποία θα χαρακτηρίζονται με σχετικό πρωτόκολλο, μέχρι την 22-02-2021 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 14:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία 
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα απο-
σταλούν. 
 
  β.  Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται μη κανονικές 
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 7. Για την είσοδο  στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας απαι-
τείται η έγκαιρη εξασφάλιση άδειας εισόδου από το Γραφείο Ασφαλείας του 201 Κέντρου 
Εφοδιασμού Αεροπορίας, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία ει-
σόδου (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 550 4006 - 4032). 
 
 8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής ΕΔΔ). 
 

 9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέ-
ροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο Μέρος II.Β 
του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ).  
 
 10. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να ζητούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή εγγράφως πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης. Τα 
ερωτήματα υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, προκειμένου να εκδοθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες διευ-
κρινίσεις. 
 
 11. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Μονάδας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
 12. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει ισχύ έως τη συμπλήρωση της 
συμβατικής αξίας ή έως τη σύναψη Σύμβασης ως προϊόν του Ανοιχτού Διαγωνι-
σμού Δ.31/20 που είναι σε εξέλιξη από την ΥΠ/ΠΑ, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο. 
 
 13. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την 
επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και το πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ». 
 

14. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται : 

 
  α. Για θέματα οικονομικής φύσεως στη Διεύθυνση Οικονομικού, Αρμόδιος 
Χειριστής: Επγος (Ο) Εμμανουήλ Μαγκουσοχατζάκης (τηλ. 2105504390, fax. 
2105504567 / 2105558144, e-mail : d51.201sd@haf.gr ). 
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β. Για θέματα σχετικά με τους ειδικούς όρους διακίνησης υλικών στη  Διεύ-
θυνση Διακίνησης (Δ7), αρμόδιος χειριστής: Ανθσγός (ΤΕΦ) Γεώργιος Μπράμης (τηλ. 
2105504207, -4202, -4200, e-mail : d7dir.201sd@haf.gr). 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο  

Σμήναρχος (Ε) Ιωάννης Κρουστάλης 
Διοικητής 

 

Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης  
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 
“Α” ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
"Β” ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
‘’Γ” ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
‘'Δ'' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
‘Έ” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Διακίνηση-μεταφορά (Freight Forwarder) των αεροπορικώς 
μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) 
από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντι-
στρόφως 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 201 ΚΕΦΑ 

CPV 60000000-8 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
 ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

60.000,00 €  
(Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

ΑΑΥ 907/26-01-21/ΔΑΥ/Γ3, ΕΦ. 101120401, ΑΛΕ 
2420189001 Π/Υ 2021,  ΑΔΑΜ: 21REQ008089311 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % 
6,27868% (οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στη τιμή 

της προσφοράς) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(Ν.4172/13, άρθρο 64) 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος ποσοστού 8% επί της καθαρής συμβατικής 
αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων.  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της έως τη συμπλήρωση 
της συμβατικής αξίας ή έως τη σύναψη εκτελεστικής Σύμ-
βασης ως προϊόν του Ανοιχτού Διαγωνισμού Δ.31/20 της 
ΥΠ/ΠΑ, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

23-02-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημε-
ρομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στη παρούσα 
Διακήρυξη καθώς και των Παραρτημάτων αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέ-
ρος της διακήρυξης. 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Σμχος (E) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 

Υποδιοικητής 

 
Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης 
   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 

 
 

 
 
 
 
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 08 Φεβ 21 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772 

 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 08 Φεβ 21 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνη-
σης-μεταφοράς (Freight Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολε-
μικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως 
για κάλυψη άμεσων επιχειρησιακών απαιτήσεων μεταφοράς κρίσιμων υλικών. 
 

Άρθρο 2ο  
Δικαίωμα Συμμετοχής 

 
 1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπο-
ρούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα : 
 
  α.  Σε κράτος - μέλος της Ένωσης, 

 
 β.  Σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
 
 γ.  Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 

 
 δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
 2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυ-
λάσσουν 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. 
 
 3. Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω 
παράγραφο κατηγορίες. 
 
 4. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν υποχρε-
ούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επι-
λεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύμβασης. 
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 5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλή-
ρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέρο-
ντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
9 της παρούσας διακήρυξης. 
 
 

Άρθρο 3ο 
Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία πρέπει: 

 
  α.  Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επί-

σημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δι-
καιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το 
Ν.1497/1984 (Α' 188). Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν να 
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν στην ελ-
ληνική. 

 
  β.  Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρο-
ντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 
προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

 
 2.  Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών που ορίζει η Διακήρυξη, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέρ-
γειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. Επιπλέον ως απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται: 
 

α. Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαι-
τούμενα προσόντα, 

 
β. Όσες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Η 

διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τους ειδικούς όρους που ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του Διαγω-
νισμού και την έκδοση σχετικής απόφασης από το 201 ΚΕΦΑ.  

4. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται: 
 

α. Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, 
 
β. Όσες περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ή δεν έχουν παρασχεθεί εξηγήσεις εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16, 
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γ. Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, 
 
δ. Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας 

ή διαφθοράς, 
 

 5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Εφόσον αυτές υπο-
βληθούν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 6. Οι προσφορές υποβάλλονται πρωτότυπες εις απλούν και εντός σφραγι-
σμένου φακέλου.  
 
 7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
 8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογρά-
φεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
 
 9. Στον κεντρικό φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς υποχρεωτικά οι 
ακόλουθες ενδείξεις: 
 

Προς το 201 ΚΕΦΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

……………………………………………………………………………………... 
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επω-

νυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «…………………………………..» (αντικείμενο 

διαγωνισμού) 

Αριθμός Διακήρυξης : 05/2021 
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ……………………. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  ………………………….. 

 
 
 10. Προσφορές που δεν φέρουν τα ανωτέρω στοιχεία απορρίπτονται διότι δεν 
συμμορφώνονται με τους όρους της Διακήρυξης. 
  
 11. Ο κεντρικός φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) 
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους καθένας εκ των οποίων θα 
φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναφέρονται στην παρ. 9 του παρόντος 
άρθρου, καθώς και Πίνακα περιεχομένων με συνεχή αρίθμηση των σελίδων όλων των 
υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3....). 
 
  α.  Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που θα περι-
λαμβάνει τα κατωτέρω δικαιολογητικά : 
 
   (1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/16, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό. 
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(2) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ως το υπό-

δειγμα της προσθήκης «1» του παρόντος παραρτήματος, το οποίο φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Το ΤΕΥΔ αφορά ιδίως: 

 
1/ Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 
 
2/ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
3/ Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
4/ Η υποβολή του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ)  είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οι-
κονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά-
σεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

 
5/ Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή των 

ανωτέρω, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον κατα-
στατικό 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. 

  
(3) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υ-

ποψηφίου νομικού προσώπου (ΦΕΚ, καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού) από τα οποία 
να πηγάζει ο έχων την αρμοδιότητα υπογραφής - υποβολής προσφοράς (Ν. 4412/16, 
άρθρο 93 εδάφιο γγ). 
 

(4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο 
Διαγωνισμό με εκπρόσωπό του (Ν. 4412/16, άρθρο 93, εδάφιο δδ) και δεν έχει ορίσει 
εκπροσώπηση στο ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ, Β). 

 
 (5) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

(6) Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιο-
λογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  β.  Υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , η οποία θα   συ-
νταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και θα πρέπει να περιλαμβάνει επί 
ποινή απόρριψης τα ακόλουθα: 
 
   (1) Δήλωση για το μέγιστο χρόνο διακίνησης των υλικών της Π.Α, όπως 
αυτός καθορίζεται αναλυτικά στους ειδικούς όρους (Παράρτημα «Γ») της παρούσας δια-
κήρυξης. 

 
                          (2) Δήλωση ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
 

(3) Όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικά 
στους ειδικούς όρους, ως παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης. 

 
(4) Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει 

σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

 
γ.   Υποφάκελο με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία θα 

συνταχθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 των ειδικών όρων (Παράρτημα «Γ») 
της παρούσας διακήρυξης και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

   (1) Τις προσφερόμενες επιμέρους τιμές αριθμητικώς και την τελική τιμή 
(Τ) η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 
μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
ολογράφως. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι τυχόν εισφορές υπέρ 
διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ., καθώς και ο φόρος εισοδήματος 8% (επί της κα-
θαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13. 

   (2) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς σε ήμερες. 

             (3) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η παροχή 
υπηρεσιών θέματος. Η τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για την σύ-
γκριση των προσφορών. 

   (4) Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκά-
στοτε μειοδότη μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 

Άρθρο 4ο 
Ισχύς Προσφορών 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τουλάχιστον για ε-
κατόν ογδόντα (180) ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης 
(παρ.4, άρθρου 97 του Ν.4412/16). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορ-
ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 2. Παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώ-
νονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέ-
χιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 
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. 

 3. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του Διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, 
συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλεί-
ψεων των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες αφορούν στον Διαγω-
νισμό. 
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Άρθρο 5ο  

Αποσφράγιση- Αξιολόγηση Προσφορών  
 

 1. Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διενέργειας) προβαίνει στην έναρξη της διαδι-
κασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πα-
ράρτημα «Α» της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 
των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/16.  
 
 2. H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και ισχύουν τα εξής: 
 
  α.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο περιλαμ-
βάνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά και η Ε-
πιτροπή μονογράφει και σφραγίζει κάθε υποφάκελο. 
 
  β.  Εν συνεχεία αποσφραγίζονται οι τρεις επί μέρους υποφάκελοι και η επι-
τροπή μονογράφει κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. 

 
  γ.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με την διακήρυξη εξετάζει τη νομιμότητα και πλη-

ρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβάλλονται, προβαίνει στην τεχνική α-
ξιολόγηση των προσφορών και ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, κατατάσσοντας τους 
προμηθευτές βάσει της προσφερθείσας τιμής σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

 
  δ.  Στην συνέχεια η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) ως εξής : 

 
   (1)  Απορρίπτει τις προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές, αναφέροντας 

αναλυτικά τους λόγους απόρριψης. 

   (2)  Κατατάσσει τις προσφορές που έγιναν αποδεκτές βάσει της χαμη-
λότερης προσφερθείσας τιμής ανά είδος και 

   (3) Αναδεικνύει τον τελικό μειοδότη (Προσωρινό Ανάδοχο) σύμφωνα με 
τη χαμηλότερη τιμή. 

 
 3. Η καθαρή τελική τιμή (Τ) χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση 
των προσφορών, σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 7 του άρθρου 4 των ειδικών όρων της 
παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Γ»). 
 
 4. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια ακριβώς 
τιμή η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φο-
ρέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
 5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να 
υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
πρωτότυπα έγγραφά και δικαιολογητικά ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγ-
χονται από την αυτήν: 
 
  α. Όσον αφορά τους ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
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   (1) Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ του ΤΕΥΔ, 
υποβάλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπρο-
σώπησης του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χο-
ρηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

   (2) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλει-
σμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδί-
δεται για καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9, παρ.3.α(1) της πα-
ρούσας και γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υπο-
βολή του. 

   (3) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχε-
τίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), περίπτωση άρθρου 9 
παρ.3.α.(2) της παρούσας διακήρυξης: 

    (α) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δημόσιο. 

    (β) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πι-
στοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κρά-
τους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην κατα-
βολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομο-
θεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

    (γ) Τα εν λόγω πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-
μερότητας, πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή τους. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να καταλαμβά-
νουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της υποβολής 
προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του Ν.4412/16. Για αυτό το 
λόγο, οι προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά φο-
ρολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι. 

    - Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό 
φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος 
της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 9.7.β της παρούσας, υποβάλλονται και για 
τον υπεργολάβο. 

   (4) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετί-
ζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

    (α) Για την περίπτωση 3.α.(4) του άρθρου 9, ήτοι για τη μη αθέ-
τηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2. του άρθρου 18 του Ν. 
4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει  να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση του νο-
μίμου εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιο-
γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας, όπως αυτή 
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ότι (ο προσωρινός ανάδοχος) 
δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις. 

    (β) Για την περίπτωση 3.α.(3) του άρθρου 9, ήτοι για την μη πα-
ραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
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στο εδάφιο γ΄ της παρ 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, και μέχρι να καταστεί εφικτή από 
τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκο-
μίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ 
της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/16, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. 

- Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανά-
δοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. 

  β. Όσον αφορά τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Για όσα δηλώθηκαν 
στο Μέρος IV.Α του ΤΕΥΔ, (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας), ο 
προσωρινός ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει την Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επι-
μελητήριο (οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλ-
λουν το παραπάνω δικαιολογητικό, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην έ-
νωση). 

 6. Ο χρόνος έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων αναλύεται στο με αριθμό 
πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπό στοιχεία ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ. 

 7. Όπου στο παρόν άρθρο απαιτείται ένορκη βεβαίωση, οι σχετικές δηλώσεις του 
προσωρινού αναδόχου μπορούν να γίνονται στην ίδια, μία (1), ένορκη βεβαίωση. 

  8. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ως άνω προ-
θεσμίας αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή 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 δικαιολο-
γητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

  9. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παρα-
πάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νο-
μίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των Μερών IV.Α, IV.Β και IV.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 

  10. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την ΕΔΔ στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιο-
λογητικών κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν 
λόγω απόφαση κατακύρωσης (πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/16). 

 11. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαι-
ολογητικών που κατατέθηκαν αλλά και της απόφασης κατακύρωσης. 

 
Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 
 

 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέλη της 
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Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να πα-
ρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο πα-
ρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, o προμη-
θευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που 
θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), σύμφωνα με το Υ-
πόδειγμα του Παραρτήματος «Ε» της διακήρυξης. 
 
 3. Εγγύηση για την συμμετοχή των προμηθευτών στον παρόντα διαγωνισμό δεν 
απαιτείται. 
 
 4. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία 
της παραγράφου 4 του άρθρου 302 του Ν. 4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δε-
κτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. 
 
 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 7ο 
Επιλογή Προμηθευτή Και Κατάρτιση Σύμβασης 

 
 1. Η επιλογή του και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει 
με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφο-
ρών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 
 3. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Δ» 
της παρούσας διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της 
σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 
 
 4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του σχεδίου 
σύμβασης του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας διακήρυξης, εντός προθεσμίας που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης και στοιχεία τραπεζικού του 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 
 
 5. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει για την υπογραφή, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογι-
κού οργάνου, έκπτωτος με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το Ν. 4412/16 συνέπειες, 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
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προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμ-
φωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
 
 

Άρθρο 8ο 
Ενστάσεις – Προσφυγές 

 
 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της Διακήρυξης καθώς και κατά πράξης της αναθέ-
τουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για ο-
ποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 
 
 2. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή 
της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
 3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
 4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της έν-
στασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

Άρθρο 9ο 
Τρόπος Πληρωμής –Δικαιολογητικά 

 
 1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 5 των ειδικών όρων της διακήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

   
  α.  Η πληρωμή θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο μέσω έκδοσης 

Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε.). 
 
  β.  Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες, υπολογιζόμενων από την 

επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των λοιπών προβλεπόμενων από την σύμβαση 
δικαιολογητικών από τον οικονομικό φορέα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί 
η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών. 

 
  γ.  Η εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του 

Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16 ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των εξήντα (60) ημερών, 
η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, 
χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού 
έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο ε-
ξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 

 
  δ.  Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
 

   (1). Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

ΑΔΑ: Ω5ΜΥ6-ΖΕΒ
21PROC008112162 2021-02-09



17 

 

   (2). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συμβατικών ειδών με έκπτωση λόγω των 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
 

  ε.  Ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που ανέρχονται 
σε ποσοστό 6,27868% και αναλύονται ως εξής: 

   (1) Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 
7 του Ν.Δ. 3981/59. 

   (2) Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του 
άρθρου 21 του Ν.Δ. 398/74. 

   (3) Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6*2%) σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παράγρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου 
(ΠΔ 28/1931_ΦΕΚ Α΄ 239) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   (4) Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12* 20%) σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/61 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   (5) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/11 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   (6) Υπέρ Χαρτοσήμου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ 5143/11 
Δεκ 14 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3335). 

   (7) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. 
Αρ.1191/14 Μαρ 17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

   (8) Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 6 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

 
  στ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην προσφορά του 

οικονομικού φορέα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
  ζ.  Κατά την πληρωμή του οικονομικού φορέα θα παρακρατηθεί Φόρος Ει-

σοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% (υπηρεσίες), επί της καθαρής συμβατικής αξίας που 
απομένει με την αφαίρεση των κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014. 
  

Άρθρο 10ο 
Κυρώσεις εις Βάρος του Οικονομικού Φορέα 

 
 1. Σε ότι αφορά στις κυρώσεις για καθυστέρηση του καθοριζόμενου μέγιστου 
χρόνου μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη παράβαση των συμβατικών όρων ισχύουν τα 
αναλυτικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 11 των Ειδικών Όρων της παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας 
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων. 
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 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό φορέα, ο 
οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που 
έλαβαν χώρα (άρθρο 204, του Ν. 4412/16). 
 
 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν υπάρχει υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης. 
 
          5.       Σε ότι αφορά σε θέματα κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 11ο 

Λοιπές Διατάξεις 
 

 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται σαφώς από τους όρους της Διακήρυξης, ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/16. 

 2. Όλοι οι όροι της Διακήρυξης είναι ουσιώδεις. 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (E) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης 

Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Υπόδειγμα ΤΕΥΔ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  201 ΚΕΦΑ 
Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772  ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 08 ΦΕΒ 21 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη 
διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΓΕΛΑΣ 1, ΤΚ 19200 
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: Επγός (Ο) Εμμανουήλ Μαγκουσοχατζάκης,  
                                                    Ανθσγος (ΤΕΦ) Γ. Μπράμης 
- Τηλέφωνο: 210 550 4390 – 4202 – 4207 - 4380  
- Ηλ. ταχυδρομείο: d51.201sd@haf.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

«Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα 
 προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως » 

60000000-8 (Αεροπορικές Μεταφορές) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε Παροχή Υπηρεσιών. 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                            
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο4: 
 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 

                                            
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότε-
ρους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης  

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση (αν υπάρχει): [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. Ταχυδρομείο (αν υπάρχει): [……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

[]Ναι []Όχι 

                                            
5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
6 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρ-
τήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Σημειώνεται ότι το παρών συμπληρώνεται ως «ΝΑΙ» σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζετε 
σε άλλη εταιρεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης για τα οποία απαιτούνται 
συγκεκριμένες ικανότητες (πχ τη μεταφορά των ειδών) 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οι-
κονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

i. Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το 
ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον 
των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

(1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

(2) δωροδοκία910· 

                                            
7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
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(3) απάτη11· 

(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12 

(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας13· 

(6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου 15  το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

                                                                                                                                              
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (α-
φορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την από-
πειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτω-
βρίου 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
14 Όπως ορίζεται 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατά-
ξεις.". 
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εται-
ρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν20: 

[……] 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

                                            
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστη-
ματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 
2 δεύτερο εδάφιο). 
22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός 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 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 
[……][……][……] 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
25: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις26 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

                                                                                                                                              
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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προ-
θεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 28, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 30  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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

                                            
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης 
29 Πρβλ άρθρο 48. 
30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της 
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του 
Ν.Δ.1400/1973 και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει 
ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους 
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή 
μόνιμους απόστρατους αξιωματικούς που 
έχουν ανακληθεί στην ενέργεια των τριών 
κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους δεν παρήλθε 
πενταετία από την αποστρατεία αυτών; 
 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και 
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και Ειδικών 
όρων της Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε 
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους 
Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση 
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κριτηρίων επιλογής 
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται31, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν32 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 
 

 Σμχος (Ο) Ιωάννης Βερέμης  
Δντής Δ5 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης  
       Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

32 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον ανα-
θέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν 
λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  201 ΚΕΦΑ 
Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772  ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 08 Φεβ 21 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 
 1. Οι παρόντες όροι αφορούν: 
 
  α. Στην ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης-μεταφοράς 
(Freight Forwarder), ο οποίος μπορεί να καθίσταται και ο ίδιος συμβατικός μεταφορέας, 
των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελ-
λάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, ο οποίος: 
 

   (1) Θα αποτελεί κέντρο υποδοχής και περαιτέρω διανομής (point 
of receipt and distribution) των υλικών της ΠΑ που αποστέλλονται αεροπορικώς από την 
Ελλάδα στις ΗΠΑ και αντιστρόφως [χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης και 
άλλου Freight Forwarder από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις]. Επισημαίνεται ότι, οι κάθε είδους αποστολές υλικών της ΠΑ θα γίνονται με 
Αεροσκάφη (Α/Φ) αεροπορικών εταιρειών (Α.Ε.) που πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις 
από την Ελλάδα στις ΗΠΑ και αντιστρόφως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απευθείας 
πτήση, θα επιλέγεται υποχρεωτικά δρομολόγιο μέσω σταθμού μεταφόρτωσης χώρας 
μέλους του ΝΑΤΟ (πλην της Τουρκίας). 
 

   (2) Θα παραλαμβάνει (RECEIVE) τα υλικά της ΠΑ στο Α/Δ                        
«Ελ. Βενιζέλος» [οι διαδικασίες αδειών εξαγωγής αυτών αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της ΠΑ (201 ΚΕΦΑ)] και θα τα μεταφέρει αεροπορικώς στις ΗΠΑ από όπου θα 
τα προωθεί (DISTRIBUTE) στον τελικό προορισμό (FINAL DESTINATION) εντός των 
ΗΠΑ (INLAND FREIGHT FORWARDING), με ευθύνη και έξοδά του. 
 

   (3) Θα συγκεντρώνει (συγκεντρωτικές ή μεμονωμένες παραλα-
βές-COLLECT) και θα παραλαμβάνει (RECEIPT) στο χώρο υποδοχής, τα υλικά της ΠΑ 
από τις διάφορες στρατιωτικές και εμπορικές πηγές των ΗΠΑ και θα μεριμνά για τη με-
ταφορά τους στην Ελλάδα αεροπορικώς με απευθείας δρομολόγιο ή όταν αυτό είναι α-
δύνατο, με πτήση μέσω σταθμού μεταφόρτωσης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ (πλην της 
Τουρκίας), με ευθύνη και έξοδά του (οι διαδικασίες εκτελωνισμού στην Ελλάδα θα γίνονται 
με μέριμνα της ΠΑ). 
 

   (4) Θα παρακολουθεί (TRACKING) τη διακίνηση (MOVEMENT 
AND TRANSPORTATION/TRANSIT) των υλικών από τη στιγμή της παραλαβής τους στις 
ΗΠΑ και θα παρέχει ανάλογη ενημέρωση εντός ενός (1) εικοσιτετραώρου (24 ωρου) από 
την παραλαβή τους, στους αρμόδιους φορείς της ΠΑ [Αεροπορικό Ακόλουθο στην Ουά-
σιγκτον (ΑΑΟ) και 201 ΚΕΦΑ/Δ7] αναφορικά με τα στοιχεία των παραληφθέντων φορτίων 
(εταιρεία & purchase order, σύμβαση, ή document number), ως και τυχόν παρατηρήσεις 
που καταγράφηκαν. 
 

   (5) Θα διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που ε-
ξασφαλίζουν την ταχεία, ασφαλή, απρόσκοπτη και ελεύθερη διακίνηση των υλικών της ΠΑ 
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εντός των ΗΠΑ, καθώς και τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την ελεύθερη εισαγωγή 
και εξαγωγή τους. 
 

   (6) Θα  παραλαμβάνει στο κέντρο υποδοχής, εφόσον παρασχεθεί 
σχετική προς τούτο εντολή από το 201 ΚΕΦΑ/Δ7, τα υλικά FMS με προπληρωμένο ναύλο 
(CASE FUNDED), που θα έχει δηλωθεί στη Σύμβαση και θα μεριμνά για τη μεταφορά τους 
αεροπορικώς στην Ελλάδα. 
 
  β. Στη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας από υπογραφής της και 
έως την υπογραφή της 1ης εκτελεστικής σύμβασης ως αποτέλεσμα του ανοικτού διαγω-
νισμού Δ.31/20 της ΥΠ/ΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εξήντα χι-
λιάδων ευρώ (€ 60.000,00). 
 
 2. Τα μεταφερόμενα υλικά θα είναι κατά κύριο λόγο αυτοτελή συγκροτήματα ή 
εφόδια, καινούργια ή επισκευάσιμα ή επισκευασμένα, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός 
Α/Φ και Ε/Π από τα χρησιμοποιούμενα από τις Ελληνικές ΕΔ. Στα υλικά αυτά συμπερι-
λαμβάνονται μέρη που υπόκεινται σε περιορισμούς διακίνησης και ειδικές απαιτή-
σεις/διαδικασίες έγκρισης αδειών εισαγωγής/εξαγωγής από τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες 
των ΗΠΑ, όπως καθορίζονται για το αμυντικό υλικό από International Traffic Armament 
Regulations/US Munitions List (ITAR, 22CFR) και για το μη αμυντικό υλικό από Export 
Control Classification Numbers (ECCN)-Export Administration Regulations (EAR, 
15CFR). 
 
 3. Το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και της Σύμβασης που θα υπο-
γραφεί, καλύπτει πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση, τη μεταφορά του συνόλου των υλικών 
που διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις συμπεριλαμβανόμενων και των επικίνδυνων 
(Dangerous) και επιβλαβών (Ηazardous) υλικών που εντάσσονται, σύμφωνα με τα UN 
Dangerous Goods Regulations, στις εννέα (9) κατηγορίες (classes) επικίνδυνων υλικών 
(UN). Τα υλικά αυτά υπάγονται σε περιορισμούς διακίνησης υπό την εκπλήρωση συ-
γκεκριμένων προϋποθέσεων που ορίζονται από διεθνείς κανονισμούς (International 
Transportation Codes: ΑDN, ADR, CSC, IATA-DGR, ICAO-TI, IMDG-Code, RID, 
SOLAS), τις οποίες ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται να εφαρμόσει κατά τη με-
ταφορά των εν λόγω υλικών. 
 

Άρθρο 2ο 
Κριτήριο Ανάθεσης 

 
 1. Ως κριτήριο ανάθεσης του υποψηφίου Αναδόχου, ορίζεται η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  
 

 
Άρθρο 3ο 

Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του Άρθρου 25 του Ν.4412/16. Ομοίως, το ίδιο ισχύει και επί ποινή απαραδέκτου 
της προσφοράς, για τους συνεργαζόμενους με τους οικονομικούς φορείς μεταφορείς (α-
εροπορικές εταιρείες-χερσαίοι μεταφορείς - freight forwarder), ήτοι θα πρέπει να πληρούν 
άπαντες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 25 του Ν.4412/16. 
 
 2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν 
επιπλέον των καθοριζόμενων στους Γενικούς Όρους, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
  α. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι, θα 
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λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των υλικών, απο-
κλειόμενης κάθε περίπτωσης βλάβης των Εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και ότι δε θα 
προβούν σε παρακράτηση, παρακαταθήκη ή σε μεσεγγύηση υλικών της ΠΑ (προσωρινή ή 
μόνιμη), για οποιοδήποτε λόγο ή αξίωσης που τυχόν θα ανακύψει στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 
  β. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν την επωνυμία τους, 
τις πλήρεις διευθύνσεις των γραφείων τους στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, τα πλήρη στοιχεία 
και τις διευθύνσεις των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών, καθώς και των εγκα-
ταστάσεων που θα χρησιμοποιούν ως κέντρο υποδοχής & διανομής υλικών στις ΗΠΑ και 
παράλληλα θα βεβαιώνουν ότι δεν θα προβούν σε οποιανδήποτε αλλαγή αυτών, χωρίς 
την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
  γ. Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας (ISO και ισοδύναμα), εκδοθέντα 
από ανεξάρτητους φορείς, τα οποία θα πιστοποιούν την τήρηση εξασφάλισης ποιότητας 
μεταφορών για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι ίδιοι και οι δηλωθέντες συνεργα-
ζόμενοι φορείς. Επισημαίνεται ότι: 
 
   (1) Τα εν λόγω Πρότυπα θα είναι εν ισχύ καθ’ όλη τη χρονική 
διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού, και της διάρκειας ισχύος της υπογραφείσας σύμ-
βασης.  
 
   (2) Σε περίπτωση λήξης τους σε οποιοδήποτε στάδιο (της δια-
γωνιστικής διαδικασίας), οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται οι ίδιοι να ενημερώσουν 
άμεσα την Υπηρεσία για τις ενέργειες που έχουν εκδηλώσει για την ανανέωσή τους και να 
καταθέσουν, μόλις εκδοθούν, τα νέα πιστοποιητικά. 
 

  ε. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο να αποδεικνύει ότι 
οι εγκαταστάσεις των υποψηφίων (facilities and infrastructure) στις ΗΠΑ που θα χρησι-
μοποιούν ως κέντρο υποδοχής & διανομής υλικών για την υλοποίηση της Σύμβασης, είναι 
ασφαλισμένες, ούτως ώστε σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας που θα προκληθεί εντός 
των χώρων συγκέντρωσης που θα έχουν δηλωθεί, η ΠΑ να αποζημιωθεί για την αξία των 
υλικών της. Σημειωτέον ότι, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει οποιαδήποτε ζημία ή 
απώλεια του κάθε αποθηκευμένου υλικού (μερικής ή ολικής) για οποιοδήποτε λόγο πε-
ριλαμβανομένων της κλοπής, της πυρκαγιάς, των φυσικών φαινομένων (πυρκαγιά από 
φυσική αιτία, πλημμύρα, σεισμό κλπ.). Επισημαίνεται ότι λεπτομέρειες αναφορικά με το εν 
λόγω ασφαλιστήριο, καταγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 8, παράγραφο 4 (Ασφάλι-
ση-Αποζημιώσεις) των παρόντων όρων.  
 
  στ. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλοι οι συνερ-
γαζόμενοι με αυτούς φορείς, θα διαθέτουν ομοίως ανάλογου ύψους ασφάλιση, ή θα δε-
σμεύονται ότι θα αποζημιώσουν οι ίδιοι την ΠΑ, από ενδεχόμενη ζημία ή απώλεια (μερική 
ή ολική) που τυχόν θα υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις αυτών, ενόσω τα υλικά βρί-
σκονται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων με αυτούς φορέων. 
 

Άρθρο 4ο 
Κατάρτιση Οικονομικών Προσφορών-Τιμές 

 
 1. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ (€) και θα 
αφορούν, υποχρεωτικά, τόσο στο σύνολο των Πινάκων, όσο και στο σύνολο των περι-
πτώσεων που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο. 
 
 2. Σε περίπτωση που οι τιμές δίνονται σε δολάρια ΗΠΑ, αυτές θα μετατρέπο-
νται με βάση την ισχύουσα μέση τιμή FIXING του επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι 
ευρώ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της διατραπεζικής αγοράς) κατά την ημερομηνία έ-
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ναρξης υποβολής των προσφορών, ώστε να είναι συγκρίσιμες. 
 

 3. Ειδικά για την αεροπορική μεταφορά από και προς τις ΗΠΑ επισημαίνεται 
ότι: 

 

  α. Οι κατατεθείσες τιμές, θα περιέχουν ποσοστό έκπτωσης επί των 
ισχυουσών τιμών καταλόγου ΙΑΤΑ συγκεκριμένης-κατονομαζόμενης στην οικονομική 
προσφορά, αεροπορικής εταιρείας και συγκεκριμένου κατονομαζόμενου δρομολογίου 
(αριθμός πτήσης & αντίστοιχα Α/Δ) αυτής που θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από 
τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των μεταφορών από και προς ΗΠΑ.  

 

  β. Παρότι στην προσφορά θα γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο 
δρομολόγιο μίας συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, μετά τη σύναψη της Σύμβασης, 
είναι δυνατή και γίνεται αποδεκτή η μεταφορά των υλικών και με λοιπές αεροπορικές ε-
ταιρείες ή δρομολόγια, με τις τιμές της αρχικής προσφοράς, εφόσον δύναται να καλύψουν 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

  γ. Η προσφερθείσα ποσοστιαία έκπτωση, δύναται να διαφοροποιείται 
ανά κατηγορία βάρους, ωστόσο η αναφορά επί τιμών καταλόγου ΙΑΤΑ θα έχει σημείο 
αναφοράς το συγκεκριμένο δρομολόγιο της κατονομαζόμενης εταιρείας.  

 

 4. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν στις οι-
κονομικές προσφορές, μαζί με την αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή, το ποσοστό έκπτωσης 
ανά κατηγορία βάρους σε σχέση με τον ισχύοντα κατάλογο τιμών της ΙΑΤΑ, καθώς και την 
αεροπορική εταιρεία αναφοράς και το δρομολόγιο αυτής (αριθμός πτήσης & αντίστοιχα 
Α/Δ). 

 

 5. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους, ανά 
περίπτωση, Πίνακες: 

 

  α. Αεροπορική Μεταφορά: 
  
   (1) Αεροπορική Μεταφορά από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα (συχνότητα 
50%): 
 
    (α) Από τα Αεροδρόμια της Ν.Υόρκης προς το Αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος (συχνότητα 80%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 

ανά κιλό 
 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  

151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  

501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α1 
 
    (β) Από τα Αεροδρόμια της Δ.Ακτής προς το Αεροδρόμιο 
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Ελευθέριος Βενιζέλος (συχνότητα 20%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 

ανά κιλό 
 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  

151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  

501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α2 
 
   (2) Αεροπορική Μεταφορά από την Ελλάδα στις ΗΠΑ (συχνότητα 
50%): 
 
    (α) Από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς τα 
Αεροδρόμια της Ν.Υόρκης (συχνότητα 80%): 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 

ανά κιλό 
 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  

151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  

501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α3 
 
    (β) Από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς τα 
Αεροδρόμια της Δ.Ακτής (συχνότητα 20%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 

ανά κιλό 
 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  

151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  

501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α4 
 
  β. Εσωτερική, εντός των ΗΠΑ, μεταφορά υλικών: 
 
   (1) Για απόσταση έως 300 μίλια (συχνότητα 55%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 
Συ-
χνό-
τητα 

 

Τιμή ανά κιλό 

 Αποτίμηση Οδική 
μεταφορά 

(80%) 

Συνδυασμός 
αεροπορι-
κής-οδικής 

μεταφοράς-do
or to door 
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(20%) 
Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ   =   
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ   =   
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ   =   

151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ   =   
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ   =   

501-1.000 
κιλά 

750 Χ 10% Χ   =   

1.001 κιλά και 
άνω 

1.500 Χ 5% Χ   =   

   100%  Μέσες Τιμές  Ο1 Σ1 
Ο1 Χ 80% + Σ1 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε1 

 
 
   (2) Για απόσταση από 301 έως 1.000 μίλια (συχνότητα 40%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 
Συ-

χνό-τη
τα 

 

Τιμή ανά κιλό 

 Αποτίμηση Οδική 
μεταφορά 

(80%) 

Συνδυασμός 
αεροπορι-
κής-οδικής 

μεταφοράς-do
or to door 

(20%) 
Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ   =   
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ   =   
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ   =   

151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ   =   
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ   =   

501-1.000 
κιλά 

750 Χ 10% Χ   =   

1.001 κιλά και 
άνω 

1.500 Χ 5% Χ   =   

   100%  Μέσες Τιμές  Ο2 Σ2 
Ο2 Χ 80% + Σ2 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε2 

 
   (3) Για απόσταση άνω των 1.001 μιλίων (συχνότητα 5%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 
Συ-

χνό-τη
τα 

 

Τιμή ανά κιλό 

 Αποτίμηση Οδική 
μεταφορά 

(80%) 

Συνδυασμός 
αεροπορι-
κής-οδικής 

μεταφοράς-do
or to door 

(20%) 
Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ   =   
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ   =   
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ   =   

151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ   =   
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ   =   

501-1.000 
κιλά 

750 Χ 10% Χ   =   

1.001 κιλά και 
άνω 

1.500 Χ 5% Χ   =   
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   100%  Μέσες Τιμές  Ο3 Σ3 
Ο3 Χ 80% + Σ3 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε3 

 
 6. Η εξαγόμενη μέση τιμή, για τις δύο (2) κατηγορίες μεταφοράς (αεροπορι-
κής-εσωτερικής), υπολογίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους Τύπους: 
 
  α. Για την Αεροπορική μεταφορά: 
 

 
[Α1 Χ 80% + Α2 Χ 20%] Χ 50% + [Α3 Χ 80% + Α4 Χ 20%] Χ 50% = Α 
 

  β. Για την Εσωτερική, εντός των ΗΠΑ, μεταφορά: 
 

 

Ε1 Χ 55% + Ε2 Χ 40% + Ε3 Χ 5% = Ε 
 

 
 7. Ως Μειοδότης (Ανάδοχος) για το σύνολο των μεταφορών θα αναδει-
χθεί ο οικονομικός φορέας από την προσφορά του οποίου θα προκύψει η χαμη-
λότερη «Τελική Τιμή» (Τ), σύμφωνα με τον ακόλουθο Τύπο: 
 

 

Α Χ 45% + Ε Χ 55% = Τ 
 

 
 8. Επί των ανωτέρω, παρατίθενται οι ακόλουθες επεξηγήσεις - διευκρινίσεις: 
 
  α. Από τις αεροπορικές εταιρείες που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, 
εξαιρούνται οι Τουρκικές Αερογραμμές και οι Αερογραμμές χωρών προσκείμενων 
και φιλικών προς την Τουρκία (Κατάρ, Πακιστάν και Ουζμπεκιστάν), λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα υλικά εντός των αεροπλάνων τους θεωρούνται ότι ανήκουν στο έδαφος των 
χωρών αυτών. 
 
  β. Αεροπορική μεταφορά από ή προς τις ΗΠΑ, νοείται η μεταφορά υ-
λικών από το Α/Δ αναχώρησης έως το Α/Δ προορισμού και Εσωτερική μεταφορά νοείται η 
μεταφορά που διενεργείται εντός των ΗΠΑ (από τους προμηθευτές-επισκευαστικούς οί-
κους έως το κέντρο υποδοχής και εν συνεχεία έως το Α/Δ και αντιστρόφως). 
 
  γ. Σε κάθε περίπτωση θα επιλέγεται το πλησιέστερο στον τελικό προ-
ορισμό των υλικών Α/Δ των ΗΠΑ (και αντιστρόφως), το οποίο θα πληροί τις προϋποθέ-
σεις της σύμβασης (συχνότητα απευθείας πτήσεων, χρόνος παράδοσης, κλπ.), με γνώ-
μονα την επίτευξη του χαμηλότερου κόστους εσωτερικής μεταφοράς για την Π.Α. 
 
  δ. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται για ολόκληρο το βάρος με βάση την τε-
λευταία κλίμακα στην οποία εμπίπτει το συνολικό βάρος (console) του μεταφερόμενου 
φορτίου ανά προορισμό και στάδιο διακίνησης και όχι τις επί μέρους κλίμακες. 
 
 

  ε. Σε καμία περίπτωση μεταφοράς δεν καθορίζεται ελάχιστη χρέωση. Η 
χρέωση θα γίνεται με βάση την τιμή που θα δοθεί ανά κιλό και το βάρος (σε κιλά, με ελά-
χιστο το ένα κιλό) των υλικών.  
 
  στ. Σε περίπτωση αναγραφής του βάρους σε POUNDS, ισχύει η μετα-
τροπή 1 lb (pound) = 0,4536 Kg.   
 
  ζ. Για τις αεροπορικές μεταφορές, το τιμολογητέο βάρος υπολογίζεται 
βάσει της ισχύουσας διεθνώς σχέσης 1:6. 
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  η. Για τον υπολογισμό του κόστους της εσωτερικής, εντός των ΗΠΑ, 
μεταφοράς, η οποία δύναται να υλοποιηθεί οδικώς ή με συνδυασμό (αεροπορι-
κώς-οδικώς), θα λαμβάνεται υπόψη το αντίστοιχο τιμολογητέο βάρος βάσει όγκου σε 
περίπτωση που υπερβαίνει το πραγματικό βάρος. Το τιμολογητέο βάρος βάσει όγκου 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνώς σχέση η οποία είναι, για τις αεροπορικές 
μεταφορές, 1:6 (1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 167 κιλά) και για τις οδικές μεταφορές, 1:3 [1 
κυβ.μέτρο (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) αντιστοιχεί με 333 κιλά].   Οσάκις ο υπολογισμός του 
μεταφερόμενου φορτίου γίνεται με βάση το ογκομετρικό του βάρος (για μεμονωμένο κι-
βώτιο ή συνδυασμό κιβωτίων ανά τελικό προορισμό προώθησης ή παραλαβής), η επι-
λογή του μέσου μεταφοράς ενδοχώρας (οδικώς ή αεροπορικώς) θα γίνεται από τον Α-
νάδοχο με γνώμονα την επίτευξη του χαμηλότερου κόστους εσωτερικής μεταφοράς για 
την ΠΑ, εκτός εάν άλλως υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση ακούσιου σφάλ-
ματος του Αναδόχου να εφαρμόσει τα ανωτέρω, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται το 
μικρότερο για την ΠΑ αναλογούν κόστος.  
 
  θ. Εφόσον το τιμολογητέο βάρος προκύπτει σε δεκαδικό αριθμό, θα 
γίνεται στρογγυλοποίηση προς το πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (π.χ. τα 14,40 και 14,60 
κιλά τιμολογητέο βάρος θα στρογγυλοποιούνται σε 14 και 15 κιλά αντίστοιχα). 
 
  ι. Η απόσταση σε μίλια για τον καθορισμό του κόστους εσωτερικής 
μεταφοράς (ενδοχώρας των ΗΠΑ), θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Google 
maps και με βάση τη συντομότερη σε απόσταση διαδρομή μεταξύ του ταχυδρομικού 
κώδικα (ZIP CODE) του σημείου εκκίνησης και το αντίστοιχο ZIP CODE του τελικού α-
ποδέκτη.  
 
 9. Για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
  α. Στις περιπτώσεις μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, οι συμβατικές τιμές 
θα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες χρεώσεις ΙΑΤΑ, οι οποίες θα αποδεικνύονται με 
την κύρια φορτωτική (MAWB), εφόσον τα υλικά αυτά γίνονται αποδεκτά σε αντίστοιχες 
πτήσεις. 
 
  β. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προς μεταφορά υλικά εμπίπτουν 
στην κατηγορία επικίνδυνων και επιβλαβών (hazardous) και σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς IATA (DGR, International Air Transport Association Dangerous Goods 
Regulations) και ICAO-TI (International Civil Aviation Organization Technical Instructions) 
απορρίπτονται και δεν δύνανται να μεταφερθούν με συνήθη δρομολόγια γραμμής, αλλά 
αποκλειστικά και μόνο με εμπορικές πτήσεις φορτίων CARGO (σε συνδυασμό ή και με-
μονωμένα), τότε ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το 201 ΚΕΦΑ/Δ7, θα δίνει προσφορά 
για το εκτιμώμενο κόστος της Αεροπορικής Εταιρείας (το οποίο θα επιβαρύνεται με το 
σταθερό ποσοστό διοικητικού κόστους του αναδόχου) και το χρόνο μεταφοράς και θα ζητά 
την έγγραφη έγκριση πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς. Εάν η μεταφορά γίνει άνευ 
έγκρισης με ευθύνη του Αναδόχου, θα ισχύουν οι τιμοκατάλογοι για τα αδρανή (“Non 
Hazardous”) υλικά. 
 
  γ. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, στην οικονομική τους προ-
σφορά, οφείλουν υποχρεωτικά να καταθέσουν-αναφέρουν: 
 
   (1) Για την αεροπορική μεταφορά, αντίγραφο των ειδικών περιο-
ρισμών (και όχι των γενικών περιορισμών που προβλέπονται από την ΙΑΤΑ) που επι-
βάλλει η κατονομαζόμενη στην προσφορά τους, αεροπορική εταιρεία/δρομολόγιο σε 
εφόδια-υλικά της εν λόγω κατηγορίας και τυχόν εξαιρέσεις. 
 
   (2) Το ποσοστό (%) του διοικητικού κόστους, που θα επιβαρύνει 
την ΠΑ, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο και το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα 
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που θα διενεργούνται από τον ίδιο (έξοδα διεκπεραίωσης-διατυπώσεων-πρακτορείας, 
αμοιβές κλπ.), επί της αναφερόμενης αξίας στην ΜAWB (αντίστοιχο τιμολόγιο), με εκδότη 
την αναγνωρισμένη από ΙΑΤΑ-ICAO, ή εκτός ΙΑΤΑ-ΙCAO αεροπορική εταιρεία αποκλει-
στικής μεταφοράς φορτίων (πτήση cargo) που θα εκτελέσει τη μεταφορά. Σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση πτήσεων CARGO με την Ελλάδα, είναι δυνατή 
και η οδική μεταφορά του φορτίου από και προς την πλησιέστερη χώρα της Ευρώπης από 
τον Ανάδοχο, με το ίδιο ποσοστό επιβάρυνσης επί του πρωτότυπου τιμολογίου που θα 
αφορά στο σκέλος της οδικής μεταφοράς.  
 

   (3) Για την αντίστοιχη χερσαία μεταφορά ενδοχώρας ΗΠΑ (IN-
LAND USA), ποσοστό (%) επιβάρυνσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία υλικών σε σχέση 
με τις τιμές που θα προσφέρουν για την εντός των ΗΠΑ εσωτερική μεταφορά, για τις α-
ντίστοιχες κατηγορίες βάρους σε μη επικίνδυνα υλικά. 
 
 10. Στις κατατεθείσες τιμές της προσφοράς, θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
έξοδα, η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις κρατήσεις. Πέραν από αυτές τις τιμές-αμοιβές, ουδέν ποσό θα καταβάλλεται από 
την ΠΑ και για οποιαδήποτε αιτία [π.χ. έκδοση Εγγυητικής/ών Επιστολής/ών προς τις 
Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ («CUSTOMS BOND/s»), αποθήκευτρα, συσκευασία, σή-
μανση κιβωτίων, διεκπεραίωση, τελωνειακές διατυπώσεις, φόροι, τέλη, εκτελωνιστικά 
δικαιώματα, έξοδα αδειών εισαγωγής-εξαγωγής υλικών στις ΗΠΑ, φορτοεκφορτώσεις (με 
χρήση ή μη μηχανικών μέσων), εργατικά, πρακτορειακά κλπ.]. 
 
 11. Από τις ανωτέρω τιμές εξαιρούνται: 
 
  α. Τα Fuel Surcharges, για τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

   (1) Για την αεροπορική μεταφορά, θα χρεώνονται-προστίθενται, 
εντός των ορίων που καθορίζονται από την ΙΑΤΑ και σύμφωνα με το ποσοστό (%) που 
επιβάλλει η χρησιμοποιούμενη από τον Ανάδοχο αεροπορική εταιρεία και θα αναγράφο-
νται σαφώς στο παραστατικό αεροπορικής μεταφοράς. 
 

   (2) Για την οδική εντός των ΗΠΑ μεταφορά, θα υπολογίζονται με 
βάση τη μέση τιμή Diesel (On-Highway)-All Types, που καθορίζονται από την U.S.Energy 
Information Administration (ΕΙΑ) με τιμή βάσης την οριζόμενη από το Υπ.Άμυνας των ΗΠΑ 
κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης, υπολογίζοντας ως μέση κατανάλωση καυσίμου 
φορτηγών οχημάτων, τα 7 μίλια ανά γαλόνι. 
 

   (3) Για τα Fuel Surcharges, τόσο για την αεροπορική όσο και για 
την οδική μεταφορά, τα ποσοστά επιβάρυνσης με βάση τις κλίμακες διαμόρφωσης τιμών 
καυσίμων, θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες με την προσφορά τους και θα τρο-
ποποιούνται, οσάκις απαιτείται, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του 201 ΚΕΦΑ. 
 
  β. Τα Aviation Security Fees, τα οποία θα χρεώνονται-προστίθενται 
όπως καθορίζονται από τις Αρχές των ΗΠΑ και θα αναγράφονται σαφώς στο παραστατικό 
της μεταφοράς της αεροπορικής εταιρείας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά 
τους να αναφέρουν τον τρόπο υπολογισμού (ποσοστό επιβάρυνσης ανά κιλό κοστολο-
γητέου βάρους) και το τυχόν ελάχιστο κόστος επιβάρυνσης ανά μεταφερόμενο φορτίο.  
 
  γ. Η μεταφορά των μη στοιβάσιμων φορτίων, για τα οποία οι διαγωνι-
ζόμενοι θα ορίσουν τιμή επιβάρυνσης ανά συσκευασία (piece ή skid ή pallet), για όλα τα 
υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτήν (τη συσκευασία), η οποία, τιμή, θα προστίθεται στο 
κόστος της μεταφοράς. 
 
  δ. Τα έξοδα επανασυσκευασίας των υλικών, σε περιπτώσεις αποσυ-
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σκευασίας αυτών για έλεγχο από κρατικές Αρχές ή από προσωπικό της ΠΑ, για τα οποία ο 
Ανάδοχος θα αποζημιώνεται αποδεικνύοντας κατά περίπτωση τη διενέργεια του ελέγχου. 
 
 12. Σε περίπτωση εσωτερικής οδικής μεταφοράς φορτίων full load truck, θα 
παρέχεται από τον Ανάδοχο έκπτωση επί των τιμών της προσφοράς του, η οποία θα 
πρέπει να αναφέρεται στην οικονομική του προσφορά κατά τη συμμετοχή του στο δια-
γωνισμό.  
 
 13. Όσον αφορά στα υλικά που μεταφέρονται με Α/Φ της ΠΑ από και προς τις 
ΗΠΑ, ο Ανάδοχος θα αμείβεται για τη μεταφορά ενδοχώρας (CONTINENTAL USA), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση για την εσωτερική μεταφορά εντός των ΗΠΑ. Η 
συχνότητα εκτέλεσης υπόψη δρομολογίων με στρατιωτικά Α/Φ, είναι αποκλειστική επι-
λογή της ΠΑ. 
 
 14. Οι συμμετέχοντες στην οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να προσ-
διορίσουν επιπλέον τις ασφαλιστικές καλύψεις-αποζημιώσεις που αναφέρονται αναλυτικά 
στο Άρθρο περί αποζημιώσεων. 
 
 15. Επισημαίνεται ότι: 
 
  α. Όλες οι δαπάνες μεταφοράς υλικών που προορίζονται για τα πτητικά 
μέσα της ΠΑ απαλλάσσονται ΦΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 27 του 
Ν.2859/00 περί ειδικών απαλλαγών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπεται η ε-
πιβολή ΦΠΑ (πχ. διαχειριστικά έξοδα), ο αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ. 
 
  β. Για όλες τις επιπλέον τιμές που θα κατατεθούν και θα αφορούν στις 
επιβαρύνσεις μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, στις επιβαρύνσεις μεταφοράς μη στοιβά-
σιμων υλικών, στα Fuel Surcharges και στα Security Fees, καθώς και στις αποζημιώσεις 
(ασφάλιση) και στις εκπτώσεις σε οδική μεταφορά φορτίων full load truck, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 
   (1) Δεν θα ληφθούν υπόψη στην ανάδειξη του Αναδόχου, πλην 
όμως, είναι υποχρεωτικό να προσδιορίζονται στην οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζόμενων οικονομικών φορέων, καθόσον θα αξιολογηθούν-εξεταστούν από την Υπηρεσία, 
ως προς την ορθότητα και την τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού αυτών, ώστε να 
συμπεριληφθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί, προς αποφυγή δημιουργίας προ-
βλημάτων κατά την υλοποίηση αυτής.  
 
   (2) Θα παραμείνουν σταθερές για το σύνολο της ισχύος της 
σύμβασης. Εξαίρεση αποτελούν οι τιμές που αφορούν στα Fuel Surcharges και Aviation 
Security Fees για τα οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο. 
 
 16. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των τιμών της σύμβασης 
μετά την υπογραφή της.  
 
 

Άρθρο 5ο 
Πληρωμή - Δικαιολογητικά 

 
 1. Η πληρωμή του Ανάδοχου για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, θα 
διενεργείται τμηματικά για τις υπηρεσίες που θα ολοκληρώνονται, μέσω της διαδικασίας 
έκδοσης Τ.Χ.Ε. από το 201 ΚΕΦΑ και σε ΕΥΡΩ, έστω και αν τα ποσά που αναγράφονται 
στα δικαιολογητικά αναφέρονται σε δολάρια ΗΠΑ. Η μετατροπή σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με 
βάση την επίσημη τιμή πώλησης συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την 
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ημέρα έκδοσης του τιμολογίου. 
 
 2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής θα υποβάλλονται με μέριμνα του Ανάδοχου 
μια (1) φορά το μήνα στο 201 ΚΕΦΑ [εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών], θα αφορούν 
στο σύνολο του προηγούμενου μήνα και θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις 
μεταφοράς της συγκεκριμένης περιόδου ή και συχνότερα (π.χ. ανά 10ήμερο) κατόπιν 
συνεννόησης του Φορέα πληρωμών (201ΚΕΦΑ/Δ5) και του αναδόχου. 
 
 3. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή του Αναδόχου δικαιολογητικά είναι τα 
ακόλουθα: 
 
  α. Τιμολόγιο του Αναδόχου επί πιστώσει, στο οποίο θα αναφέρεται 
ευκρινώς και ολογράφως ο τόπος και η πολιτεία, ο Εμπορικός Οίκος ή η Στρατιωτική 
Υπηρεσία από όπου γίνεται η μεταφορά, ο όγκος και το βάρος συνολικά ανά φορτίο, 
καθώς και ο αριθμός παραγγελίας [ORDER NUMΒER (O/N) ή DOCUMENT NUMBER 
(D/N)], ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρεώσεων. 
 
  β. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε» και εφόσον η εξόφληση πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επι-
τροπή του 201ΚΕΦΑ και όχι με τη διαδικασία του Τ.Χ.Ε. από Δ.Σ.Τ./ΠΑ. 
 
  γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά τα 
ισχύοντα. 
 
  δ. Πρωτότυπη ή αντίγραφο φορτωτικής της Αεροπορικής Εταιρείας 
(Α.Ε.) για τον υπερατλαντικό ναύλο, από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια το Α/Δ 
προορισμού, o αριθμός airway bill, ο αριθμός των κιβωτίων, αναλυτικά το βάρος και ο 
όγκος αυτών, καθώς και το Ο/N ή D/N. Σε περίπτωση επικίνδυνων υλικών MAWB, αντί-
στοιχη πρωτότυπη ή αντίγραφο φορτωτικής έκδοσης της αεροπορικής εταιρείας CARGO. 
 
  ε. Επίσημα παραστατικά της Α.Ε. και του οδικού μεταφορέα, από τα 
οποία να διαπιστώνεται η χρέωση Aviation Security Fees ή Fuel Surcharges και πώς αυτή 
προκύπτει. 
 
  στ. Πρωτότυπες ή αντίγραφα φορτωτικών ενδιαμέσων μεταφορέων 
(INLAND FREIGHTS), στις οποίες θα αναφέρεται, ανά tracking number, ο τόπος παρά-
δοσης, ο αριθμός των κιβωτίων, αναλυτικά το βάρος και ο όγκος αυτών, το Ο/N ή το D/N.  
 
  ζ. Αντίγραφο τιμολογίου του Οίκου προμήθειας των υλικών και 
PACKING LISTS, προκειμένου για υλικά Εμπορικών Οίκων ή DOCUMENTS, προκειμέ-
νου για υλικά Αμερικανικών Αρχών (FMS), από το οποίο θα προκύπτει το βάρος και ο 
όγκος των υλικών που θα πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες φορτωτικές του με-
ταφορέα. 
 
  η. Αντίγραφο της εντολής - ανάθεσης της μεταφοράς από το 
201ΚΕΦΑ/Δ7 στον Ανάδοχο. 
 
  θ. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από τα αρμόδια όργανα της ΠΑ, στο οποίο δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν παρατηρήσεις για καθυστερημένη διεκπεραίωση της μεταφοράς ή διαφορές 
κατά τη διακίνηση των κιβωτίων (απώλεια-φθορές κλπ.). 
 
  ι. Δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν την παραλαβή των υλικών, 
ως κάτωθι: 
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   (1) Για τα υλικά που θα παραλαμβάνονται από εταιρείες των ΗΠΑ 
για προώθηση στην Ελλάδα, Απόδειξη Παραλαβής Υλικών (HAND RECEIPT), επί της 
οποίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραλαβής. 
 
   (2) Για τα υλικά που θα προωθούνται από την Ελλάδα σε εταιρείες 
ή κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (FMS), Απόδειξη Παράδοσης Υλικών (Proof of Delivery), 
στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο ακόλουθο υπόδειγμα 
[Proof of Delivery (PoD)]: 
 

 

Freight Forwarder/Μεταφορέας  
AWB No  
REF No  
Quantity/Ποσότητα   
Weight/Βάρος  
Received on/Ημερομηνία Παραλαβής  
Delivered on/Ημερομηνία Παράδοσης  
Place of Delivery/Τόπος Παράδοσης  
Received from/Παραλήπτης  
             
                         Received on good condition 
 

(Signature and receiver company stamp)   
Date………………………… 

 
 4. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 
(Π.Φ.Ε.) 8%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 5. Τα συνοδευτικά έγγραφα του μεταφορέα, θα περιέχουν 
TRANSPORTATION CONTROL NR (TCN) και την υπογραφή με πλήρη στοιχεία του τε-
λικού παραλήπτη. Τα εν λόγω έγγραφα θεωρούνται αποδεικτικά και ο μεταφορέας οφείλει 
να τα διαβιβάζει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
παραλαβής ή αντίστοιχα παράδοσης των υλικών (από/προς την εταιρεία), σε ηλεκτρονική 
μορφή (e-mail) ή με fax στο 201 ΚΕΦΑ και τον ΑΑΟ. Επίσης θα τα προσκομίζει με τα 
λοιπά δικαιολογητικά στο 201 ΚΕΦΑ κατά την εξόφληση των ναύλων.  Επιπρόσθετα, ο 
Ανάδοχος θα ενημερώνει με e-mail για τη διαθεσιμότητα των υλικών κατά την άφιξή τους 
στο Α/Δ «Ελ.Βενιζέλος». 
 
 6. Επισημαίνεται ότι τα τιμολόγια της αεροπορικής μεταφοράς και της εσωτε-
ρικής εντός των ΗΠΑ μεταφοράς, για κάθε κιβώτιο/φορτίο, θα πρέπει να υποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο ενιαία, ώστε να ελέγχονται και να εξοφλούνται αντίστοιχα ενιαία από το 
201 ΚΕΦΑ. 
 
 7. Η πληρωμή θα διενεργείται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες το αργότερο από την 
ημερομηνία παραλαβής όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από το φορέα 
πληρωμής (201ΚΕΦΑ/Δ5), εφόσον από το γενόμενο έλεγχο ευρεθούν ότι έχουν καλώς. 
 
 8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα τυχόν δι-
καστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (πχ. μη έγκαιρη υποβολή των προβλεπό-
μενων δικαιολογητικών). 
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Άρθρο 6ο 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αναδόχου 

 
 1. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων της 
ΠΑ που θα προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στο 
παρόν Άρθρο. 
  

2. Η ΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος, αν το κρίνει σκόπιμο, να χρησιμο-
ποιήσει άλλα μεταφορικά μέσα που ανήκουν στις ΕΔ ή εξασφαλίζονται από αυτές για την 
αεροπορική μεταφορά. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει 
για τη φορτοεκφόρτωση των υλικών εντός των ΗΠΑ, τη διεξαγωγή των σχετικών διαδι-
κασιών εκτελωνισμού, την έκδοση αδειών εισαγωγής-εξαγωγής και την προώθηση των 
υλικών στους τελικούς αποδέκτες εντός των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως του αεροδρομίου (πολι-
τικό ή στρατιωτικό) που θα προσγειωθεί το Α/Φ. 
 
 3. Ως τόπος φορτοεκφόρτωσης, παράδοσης-παραλαβής των υλικών που 
μεταφέρονται από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα (και αντίστροφα) μέσω Αεροπορικών Εταιρειών 
(Α.Ε.), θα είναι ο χώρος εκτελωνισμού στο Α/Δ «Ελ. Βενιζέλος», όπου θα παρευρίσκεται 
εκπρόσωπος της εταιρείας, μετά από συνεννόηση με το 201 ΚΕΦΑ. Απόκλιση δύναται 
υπάρξει μόνο για επικίνδυνα υλικά με προγενέστερη της μεταφοράς συμφωνία των 
συμβαλλόμενων. Επισημαίνεται ότι η οδική μεταφορά όλων των υλικών (και επικίνδυνων) 
εντός της Ελλάδας, (από και προς το Α/Δ «Ελ.Βενιζέλος»), θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα 
της ΠΑ και όχι του Αναδόχου. 
 
 4. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έχουν ως ακολούθως: 
 
  α. Μεταφορά υλικών από την Ελλάδα στις ΗΠΑ: 
 
   (1) Παραλαμβάνει τα φορτία από το χώρο εκτελωνισμού του Α/Δ 
«Ελ.Βενιζέλος» και μεριμνά για την εντός της ορισθείσας, στους παρόντες όρους, χρο-
νικής προθεσμίας, αεροπορική μεταφορά τους στο κέντρο υποδοχής & διανομής του στις 
ΗΠΑ, σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, εγκεκριμένους για αποθήκευση υλικών 
από την αρμόδια Υπηρεσία των ΗΠΑ, εξασφαλίζει τα απαιτούμενα μέσα φορτοεκφόρ-
τωσης και τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα για να τα παραλάβει ευχερώς, τα φυλάσσει 
ασφαλώς και τα διακινεί-προωθεί έως τον τελικό αποδέκτη εντός των ΗΠΑ. 
 
   (2) Παραλαμβάνει, σε οποιοδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό Α/Δ 
των ΗΠΑ τα υλικά της ΠΑ που αποστέλλονται αεροπορικώς από την Ελλάδα με Α/Φ της 
ΠΑ και τα διακινεί- προωθεί έως τον τελικό αποδέκτη εντός των ΗΠΑ. 
 
   (3) Μεριμνά για την έκδοση αδειών εισαγωγής των υλικών στις 
ΗΠΑ και προβαίνει σε όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς και σε κάθε άλλη δια-
τύπωση που απαιτείται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ. 
 
   (4) Μεριμνά για την εντός της ορισθείσας, στους παρόντες όρους, 
χρονικής προθεσμίας, προώθηση των υλικών προς τον τελικό αποδέκτη εντός των ΗΠΑ, 
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον ΑΑΟ, καθώς και τον Εμπορικό Οίκο με τα ακό-
λουθα στοιχεία: 
 
    (α) Αριθμό φορτωτικής της Α.Ε. ή tracking number οδικής 
μεταφοράς προώθησης εντός των ΗΠΑ. 
 
    (β) Αριθμό Παραγγελίας (O/N ή D/N). 
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    (γ) Στοιχεία (αρ. Ονομαστικού κλπ.), περιγραφή και πο-
σότητα  υλικών. 
    (δ) Πλήρη στοιχεία της αρμόδιας Αμερικάνικης Υπηρεσίας 
ΕΔ ή του Οίκου (ονομασία/διεύθυνση, αριθμό τιμολογίου κλπ.). 
 
  β. Μεταφορά Υλικών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα: 
 
   (1) Παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του ή «ex-works» στις ε-
γκαταστάσεις της υποδεικνυόμενης από την Υπηρεσία εταιρείας, τα υλικά της ΠΑ που 
αποστέλλονται ή παραδίδονται σε αυτόν από διάφορες Στρατιωτικές ή Εμπορικές πηγές 
των ΗΠΑ. Η εσωτερική μεταφορά διενεργείται είτε οδικώς, είτε αεροπορικώς, είτε συν-
δυαστικά, προκειμένου εν συνεχεία να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα μέσω 
Α/Φ της Αεροπορικής Εταιρείας (Α.Ε.) ή της ΠΑ. 
 
   (2) Ελέγχει τα αναφερόμενα στη φορτωτική στοιχεία για τη δια-
πίστωση της ύπαρξης και καλής κατάστασης των παραλαμβανομένων κιβωτίων, είτε εάν 
τα κιβώτια είναι μοναδιαία, είτε εάν είναι «multipacks», χωρίς επιπλέον οικονομική επι-
βάρυνση της ΠΑ. 
 
   (3) Συντάσσει έγγραφη επιφύλαξη στην πρωτότυπη φορτωτική 
(INLAND FRΕIGHT) για την περίπτωση που τα υλικά παραλαμβάνονται στις εγκατα-
στάσεις του, ενώ όταν τα υλικά παραλαμβάνονται από εμπορικό οίκο «ex-works», αρνείται 
την παραλαβή. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς (έλλειψης ή 
παραβίασης ή κάκωσης κιβωτίου), μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από τον εντοπισμό του 
προβλήματος ή την παραλαβή του κιβωτίου στις εγκαταστάσεις του και οπωσδήποτε πριν 
από τη φόρτωση στο Α/Φ, ενημερώνει εγγράφως: 
 
    (α) Το 201 ΚΕΦΑ/Δ7, με παράλληλη ενημέρωση του ΑΑΟ. 
 
    (β) Τον αρμόδιο Εμπορικό Οίκο και για κιβώτια προερχό-
μενα από Εμπορικούς Οίκους. 
 
    (γ) Τον αποστολέα του υλικού, δηλαδή το Ανεφοδιαστικό 
Κέντρο των ΕΔ των ΗΠΑ για κιβώτια προερχόμενα μέσω του συστήματος Στρατιωτικών 
Πωλήσεων (FMS) των ΗΠΑ. 
 
   (4) Συσκευάζει υποχρεωτικά τα προς μεταφορά χαρτοδέματα ή 
χαρτοκιβώτια, σε κατάλληλα κιβώτια, όπου απαιτείται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της 
ΠΑ, για ασφαλή υπερπόντια αεροπορική μεταφορά. Οι εργασίες αυτές, καθώς και η φύ-
λαξη των υλικών μέχρι τη φόρτωσή τους στα Α/Φ, γίνονται στις αποθήκες του μεταφορέα, 
με μέριμνα, έξοδα και ευθύνη του. 
 
   (5) Μεριμνά για την έκδοση αδειών εξαγωγής και εκτελωνισμού, 
καθώς και για κάθε άλλη διατύπωση-υποχρέωση που προβλέπει η νομοθεσία των ΗΠΑ, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα στις αρχές των ΗΠΑ, ώστε να μπορεί το υλικό να 
εξαχθεί ελεύθερο από τη χώρα.  
 
   (6) Μεριμνά, μετά τον εκτελωνισμό των υλικών, για την εντός της 
χρονικής προθεσμίας που ορίζεται στους παρόντες όρους, φόρτωση και αεροπορική 
αποστολή τους στην Ελλάδα με Α/Φ της Α.Ε. ή της ΠΑ. 
 
   (7) Ο Ανάδοχος δεν εκδίδει πέραν της μιας (1) φορτωτικής ανά 
διήμερο, εκτός εάν λάβει διαφορετική εντολή από τα όργανα της ΠΑ. Σημειώνεται ότι: 
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    (α) Σε κάθε περίπτωση τα υλικά μεταφέρονται στην αε-
ροπορική εταιρεία από το κέντρο συγκέντρωσης και διανομής, ώστε να επιτυγχάνεται η 
συγκεντρωτική διαχείριση (consolidation) και κατ’ επέκταση το χαμηλότερο κόστος με-
ταφοράς με την έκδοση μίας (1) φορτωτικής. 
 
    (β) Κατά συνέπεια, η έκδοση περισσότερων φορτωτικών, 
εκτός εάν αυτό ζητηθεί από την ΠΑ, δεν είναι αποδεκτή καθόσον θα οδηγήσει σε υψη-
λότερο κόστος εις βάρος του συμφέροντος του Δημοσίου. 
 
   (8) Συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς μεταφοράς υλι-
κών, ασφαλείας και πυρασφαλείας των αρχών των ΗΠΑ. Επιπλέον είναι υπεύθυνος για 
την πιστή εφαρμογή του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς των ΗΠΑ (ITAR, 22CFR και EAR, 15CFR), με βάση την κατηγορία 
στην οποία εμπίπτουν τα εκάστοτε μεταφερόμενα υλικά. 
 
   (9) Ειδοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή fax το 201 
ΚΕΦΑ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης της φορτω-
τικής για την ακριβή ημερομηνία άφιξης των υλικών στο Α/Δ «Ελ. Βενιζέλος», ενημερώ-
νοντας παράλληλα τον ΑΑΟ. 
 
      (10) Υποχρεούται να διαθέτει ηλεκτρονική υποδομή (ιστοσελίδα) με βάση 
δεδομένων (η οποία θα ενημερώνεται καθημερινά με στοιχεία της προηγούμενης ημέρας), 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και ενημέρωσης των 
Αρμοδίων Υπηρεσιών της ΠΑ (ΑΑΟ & 201 ΚΕΦΑ), καθώς και άντλησης στατιστικών 
στοιχείων για τη διακίνηση των υλικών. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Δεσμεύσεις-Ευθύνες- Βασικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 1. Γενικές Επισημάνσεις: 
 
  α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους Νόμους, 
τις Συμβάσεις και τους Κανονισμούς που διέπουν διεθνώς τις μεταφορές (ΔΣ Μόντρεαλ, 
Σύμβαση της Γενεύης, κλπ.). 
 
  β. Ο Ανάδοχος, ως Freight Forwarder-παραγγελιοδόχος μεταφοράς, 
αναλαμβάνει να εξεύρει τους μεταφορείς (αεροπορικές εταιρείες, οδικούς μεταφορείς 
κλπ.), με τους οποίους συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς για λογαριασμό της ΠΑ και υ-
ποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα και την επάρκεια αυτών, καθόσον οι πράξεις ή 
παραλείψεις τους, οι οποίες θίγουν τα συμφέροντα της ΠΑ, αποτελούν αποκλειστική ευ-
θύνη του, σε όλα τα στάδια της διακίνησης των υλικών. 
 
  γ. Ο αντισυμβαλλόμενος στη Διακήρυξη είναι αποκλειστικά και μόνο ο 
Ανάδοχος, ο οποίος ευθύνεται έναντι της Υπηρεσίας με βάση τους όρους της Διακήρυξης 
και κατ’ επέκταση τους όρους της Σύμβασης (επιμέλειας μεταφοράς).  
  δ. Η ΔΣ Μόντρεαλ ενεργοποιείται αυτοδικαίως, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της, μεταξύ των οποίων και η διενέργεια διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς 
και δεν τελεί υπό την επιφύλαξη θέσης σχετικής ρήτρας στη σύμβαση. 
 
  ε. Γενικότερα επισημαίνεται ότι, οι Διεθνείς Συμβάσεις για τις μεταφορές 
ρυθμίζουν τη σύμβαση μεταφοράς, πλην όμως ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς (Ανάδο-
χος) ευθύνεται εγγυητικά και σε ολόκληρο με τον μεταφορέα (σύμφωνα με τα Άρθρα 
90-107 του ΕμπΝ), στο μέτρο βέβαια που ανακύπτει ευθύνη του μεταφορέα (ΑΠ 
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304/2007). Δεν αποκλείεται βέβαια ο Ανάδοχος να ευθύνεται και για δικές του προσωπικές 
πράξεις ή παραλείψεις, στην περίπτωση όμως αυτή η ευθύνη του θεμελιώνεται στις δια-
τάξεις του κοινού δικαίου. 
 
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει όλα τα υλικά και εφόδια ούτως ώστε 
να αποκλείεται κάθε περίπτωση βλάβης των Εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και να 
μεριμνά ώστε να διαθέτει, καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, όλες τις διαπιστεύσεις και 
τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την αδιάλειπτη διακίνηση των υλικών της ΠΑ από 
την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αντιστρόφως, καθώς και εντός των ΗΠΑ. 
 
 3. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι, δεν θα προβεί σε παρακράτηση 
των υλικών της ΠΑ (προσωρινή ή μόνιμη), για οποιοδήποτε λόγο, στο πλαίσιο υλοποί-
ησης της Σύμβασης.  
 
 4. Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν θα παραλαμβάνει υλικά για τα οποία 
δεν θα έχει πάρει σχετική εντολή ανάθεσης από το 201 ΚΕΦΑ/Δ7. 
 
 5. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα παρέχει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση 
για την ΠΑ, όλες τις απαιτούμενες για τη φόρτωση/εκφόρτωση πρόσθετες υπηρεσίες, ήτοι 
παραλαβές από τους ενδιάμεσους μεταφορείς των υλικών, χρήση μηχανικών μέσων 
φορτοεκφόρτωσης, έλεγχο, διαχωρισμό και συγκέντρωση κατά αποδέκτη, αποθήκευση 
έως τη φόρτωση, τοποθέτηση σε εμπορευματοκιβώτια, έκδοση των απαιτουμένων για 
εισαγωγή-εξαγωγή και μεταφορά δικαιολογητικών, έξοδα παραλαβής κιβωτίων στις ε-
γκαταστάσεις του με μεταφορά από και προς το Α/Δ, έξοδα φόρτωσης-εκφόρτωσης επί 
Α/Φ, διαδικασία εκτελωνισμού, ενημέρωση παραληπτών και όλες γενικά τις υπηρεσίες 
που απαιτούνται για τις μεταφορές αυτές, καθώς και για εκείνες τις μεταφορές που διε-
νεργούνται με Α/Φ της ΠΑ. 
 
 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα και την επάρκεια 
των συνεργαζόμενων με αυτόν μεταφορέων (αεροπορικής εταιρείας, χερσαίων μεταφο-
ρέων, συνεργαζόμενου FREIGHT FORWARDER στις ΗΠΑ κλπ.). Οι πράξεις ή παρα-
λείψεις αυτών, οι οποίες θίγουν τα συμφέροντα της ΠΑ, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 
του Αναδόχου, σε όλα τα στάδια της διακίνησης των υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση. 
 
 8. Ο Ανάδοχος, μετά τη λήξη της Σύμβασης θα παρέχει στο 201 ΚΕΦΑ/Δ7 ή 
στον ΑΑΟ (κατόπιν υπόδειξης του 201 ΚΕΦΑ) όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών επανεξαγωγής για υλικά που εισήχθησαν 
σε ΗΠΑ με το καθεστώς της προσωρινής άδειας εισαγωγής-εξαγωγής και υπάγονται σε 
περιορισμούς συμφώνα με τους International Traffic Arms Regulations (ITAR, 22CFR) ή 
τους Export Administration Regulations (EAR, 15CFR) -Commerce control list (CCL) κλπ. 
Το παρόν σημείο παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη της Σύμβασης. 
 
 9. Η έκδοση Εγγυητικής Επιστολής προς τις Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ 
(CUSTOMS BOND), καθώς και το κόστος έκδοσης, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του 
Αναδόχου, ανεξαρτήτως εάν αυτή εκδίδεται στο όνομα της ΠΑ. Η εμπλοκή της ΠΑ πε-
ριορίζεται στην υπογραφή των εντύπων που απαιτούνται και στην παροχή διοικητικής 
συνδρομής στον Ανάδοχο από τον ΑΑΟ, ως εκπροσώπου της ΠΑ στις ΗΠΑ, για την έκ-
δοση του εν λόγω δικαιολογητικού.   
 
 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το  
201 ΚΕΦΑ για την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης, καθώς και για την εκτιμώμενη α-
νάλωση της προϋπολογισθείσας αξίας αυτής, ιδιαίτερα όταν το συνολικό κόστος των 
υπηρεσιών ανέλθει στο 70% του συμβατικού ποσού. 
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 11. Ο Ανάδοχος, εφόσον απαιτηθεί και κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής του 
από την ΠΑ, συμφωνεί να παράσχει σε προσωπικό της Υπηρεσίας τη δυνατότητα πρό-
σβασης στο χώρο του κέντρου υποδοχής & διανομής υλικών, που θα έχει δηλώσει στις 
ΗΠΑ, (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του ανταποκριτή ή της αποθήκης 
αυτού), προκειμένου να διενεργηθεί ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, κατά περίπτωση, 
των υλικών της ΠΑ.  
 
 12. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και δεσμεύεται ότι: 
 
  α. Είναι πλήρως ενήμερος, για τις αεροπορικές μεταφορές, για τους 
περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τα επικίνδυνα υλικά στους κανο-
νισμούς UN/DGR και ICAO-TI & IATA DGR (Technical Instructions & Regulations), τους 
οποίους συμφωνεί να τηρεί και να εφαρμόζει. 
 
  β. Γνωρίζει τα προβλεπόμενα από το AFR 71-4 (packaging and mate-
rials handling) που αφορά στη συμβατότητα επικίνδυνων υλικών για αερομεταφορά και ότι 
θα τηρεί τον εν λόγω κανονισμό. 
 
  γ. Γνωρίζει τα προβλεπόμενα από το MIL-STD-2073-1C που αφορά 
στη συσκευασία του υλικού και ότι θα τα τηρεί, οι δε συσκευασίες που θα κάνει ο ίδιος, δεν 
θα είναι κατώτερες του επιπέδου «Β» που προβλέπεται σε αυτό. 
 
  δ. Θα ακολουθεί, σε κάθε περίπτωση διακίνησης του παντοειδούς υ-
λικού της ΠΑ, τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές και 
φυσικές συνθήκες μεταφοράς (environmental and physical transportation conditions), π.χ. 
συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, έκθεσης στο ηλιακό φως, σε ακτινοβολία, κραδα-
σμούς, πίεση κλπ., εκτός εάν λάβει άλλες οδηγίες από το φορέα αποστολής. 
 
  ε. Θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης 
(ψύξη-θέρμανση) για υλικά που χρειάζονται τέτοιο χειρισμό. 
 
  στ. Είναι ενήμερος για τις διαδικασίες και τους περιορισμούς που α-
πορρέουν από τα International Traffic Armament Regulations (ITAR, 22CFR) και Export 
Administration Regulations (EAR, 15CFR), καθώς και από τις διατάξεις του Ν.2168/93, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
  ζ. Θα ακολουθεί και θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς μεταφο-
ράς υλικών όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο AFI24-201 (TRANSPORTATION 
OF MATERIAL) των ΗΠΑ. 
 
 13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
 
  α. Να παρέχει οδηγίες φόρτωσης στις αρμόδιες Αμερικανικές Αρχές 
(DEPOTS) και τους εμπορικούς οίκους, το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την 
ειδοποίησή του και να κοινοποιεί τη σχετική αλληλογραφία στον ΑΑΟ, καθώς και στο 201 
ΚΕΦΑ. 
 
  β. Να θέτει στη διάθεση εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ΠΑ τα 
φυλασσόμενα στο αρχείο του αντίγραφα των δικαιολογητικών πληρωμών για έλεγχο, σε 
οποιοδήποτε χρόνο, μέσα σε τρία (3) έτη από της ημερομηνίας πληρωμής τους. 
 
  γ. Να διαθέτει κατάλληλη μηχανογράφηση, ώστε να παρέχεται η δυ-
νατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και ενημέρωσης του αρμόδιου φορέα της ΠΑ 
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για τις μεταφορές των υλικών, από το στάδιο υποβολής της αίτησης έως τη φόρτωση των 
υλικών, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μεταφοράς. 
 
  δ. Να διαθέτει κατάλληλη μηχανογραφική υποδομή, ώστε εφόσον α-
παιτηθεί, οι διαδικασίες παραλαβής και παρακολούθησης των υλικών στα διάφορα στάδια 
της διακίνησής τους να γίνεται με τη χρήση του συστήματος BARCODING, όπως εφαρ-
μόζεται στα FMS. 
 
  ε. Να τηρεί στη βάση δεδομένων αρχείο παραλαβών στο οποίο θα 
αποτυπώνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
   (1) Ημερομηνία παραλαβής. 
 
   (2) Αριθμός, βάρος και όγκο κιβωτίων-δεμάτων. 
 
   (3) Αξία. 
 
   (4) AIRWAY BILL NUMBER (AWB)/ tracking number οδικής με-
ταφοράς. 
 
   (5) DOCUMENT ή ORDER NUMBER (αριθμός εντολής προμή-
θειας ή επισκευής). 
 
   (6) BOX NUMBER. 
 
   (7) Αποστολέα. 
 
   (8) Ημερομηνία αποστολής. 
   (9) Παρατηρήσεις (π.χ. ειδικά έξοδα, κατάσταση συσκευασίας 
υλικού, θέση αποθήκευσης κλπ.). 
 
 14. Ειδικά για τις αποστολές MULTIPACKS, ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
  α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί αναλυτικά με τη 
χρήση Η/Υ τις αποστολές MULTIPACKS και να παρέχει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΑ 
τα σχετικά στοιχεία αποστολής για τον έγκαιρο και εύκολο εντοπισμό τους.  
 
  β. Η αναλυτική παρακολούθηση των MULTIPACKS περιλαμβάνει την 
υποτύπωση και έκδοση χωριστών καταστάσεων για κάθε αποστολή και κιβώτιο με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

   (1) Αριθμό πτήσης/ημερομηνία αναχώρησης. 
 

   (2) Εξωτερικές ενδείξεις κιβωτίου. 
 

   (3) DOCK RECEIPT NO. 
 

   (4) Βάρος-Κυβισμός. 
 

   (5) LEAD DOCUMENT NUΜBER. 
 

   (6) CASE IDENTIFIER. 
 

   (7) Αναλυτική καταγραφή με βάση τις φόρμες DD-1348 ή τις 
CONSOLIDATED PACKING LISTS που συνοδεύουν τα κιβώτια  MULTIPACKS των: 
 

    (α) DOCUMENT ή ORDER NUΜBER. 
 

    (β) CASE IDENTIFIER. 
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    (γ) ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. 
 

   (8) Χαρακτηριστικά σημεία και αριθμούς του CONTAINER στο 
οποίο τοποθετείται το κιβώτιο MULTIPACK. Η αναγραφή MULTIPACK να εμφανίζεται 
δίπλα από το LEAD DOC N/R. 
 
  γ. Τα MULTIPACKS δεν αποσυσκευάζονται παρά μόνο μετά από 
σύμφωνη γνώμη ή αίτηση του 201 ΚΕΦΑ/Δ7 (ή του ΑΑΟ). 
 
 15. Για τη μεταφορά έντυπου υλικού, ο Ανάδοχος ευθύνεται: 
 
  α. Για την ασφαλή μεταφορά της βιβλιογραφίας, είτε συνοδεύει υλικά 
είτε όχι, που θα παραλαμβάνει από στρατιωτικές ή εμπορικές πηγές ή από κατασκευα-
στικούς οίκους και θα την παραδίδει στο 201 ΚΕΦΑ. 
 
  β. Για τον έλεγχο της συσκευασίας, καθόσον θα ελέγχει αν όλη η απο-
στελλόμενη βιβλιογραφία είναι συσκευασμένη και αναγράφει στην εξωτερική επιφάνεια 
τον παραλήπτη. 
 
  γ. Για την παράδοση της βιβλιογραφίας στο 201ΚΕΦΑ, καθώς και για 
κάθε απώλεια ή λανθασμένη αποστολή.  
 
  δ. Για τη σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης των μικροδεμάτων ή 
μικροκιβωτίων που περιέχουν τη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς 
ταυτότητας των κιβωτίων (TCN). 
 
  ε. Για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση ή 
ανάκτηση της βιβλιογραφίας σε περίπτωση ζημιάς, απώλειας ή κλοπής. 
 
  στ. Για τη σύνταξη δηλωτικού αποστολής και την έκδοση φορτωτικής για 
το σύνολο του προς αποστολή φορτίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας.  
 
  ζ. Για την επίλυση, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αεροπορικών Εκ-
δόσεων (ΥΑΕ), των διαφορών που προκύπτουν κατά την αποστολή-παραλαβή βιβλιο-
γραφίας με κόστος μικρότερο των διακοσίων ευρώ (€200,00), όπου δεν εκδίδεται SDR, 
ώστε να καταστεί σαφές που βρίσκεται η βιβλιογραφία και να εντοπιστεί η διαφορά, δί-
νοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις και τα παραστατικά στην ΥΑΕ.  
 
  η. Για τη διακίνηση της βιβλιογραφίας, επισημαίνεται ότι, δεν συσκευάζει 
τη βιβλιογραφία μαζί με άλλα υλικά, αλλά τη διακινεί όπως την αλληλογραφία. Δύναται να 
την αποστέλλει σε συσκευασία MULTIPACK, η οποία όμως θα περιλαμβάνει μόνο βι-
βλιογραφία και υπό την προϋπόθεση ότι το κιβώτιο θα φέρει εξωτερικά το χαρακτηριστικό 
Τ.Ο. με γράμματα μεγέθους 10cm και χρώματος κόκκινου.   
 
  θ. Για την αποστολή συγκεντρωτικά κάθε εβδομάδα, κατάστασης όλης 
της παραληφθείσης βιβλιογραφίας προς την ΥΑΕ και το 201 ΚΕΦΑ στην οποία θα ανα-
γράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
   (1) Αριθμός Τ.Ο ή σχεδίου ή εν γένει εντύπου προϊόντος. 
 
   (2) DOCUMENT NUMBER αποστολής. 
 
   (3) Ημερομηνία αποστολής από τον αρμόδιο φορέα. 
 
   (4) Αριθμός κιβωτίου. 
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   (5) Αριθμός φορτωτικής. 
 
  ι. Για τον εντοπισμό, ανά πάσα στιγμή εάν του ζητηθεί και την παροχή 
των στοιχείων αποστολής στη χώρα βιβλιογραφίας, εφόσον του παρασχεθεί ο αριθμός 
Τ.Ο, ή ο αριθμός παραγγελίας ή ο αριθμός αποστολής ταχυδρομείου της ενδοχώρας από 
τον αρμόδιο φορέα (πχ. USAF). 
 
 16. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει στην ΠΑ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες, στοιχεία επί της παραλαβής-αποστολής του υλικού στην Αγγλική γλώσσα, εφό-
σον τέτοια στοιχεία ζητηθούν εγγράφως, για την εξέταση υποβολής ή μη, φόρμας δια-
φορών (SDR). 
 
 17. Τέλος, επισημαίνεται ότι: 
  α. Οι φορτωτικές της Αεροπορικής Εταιρείας (Α.Ε.) από τις ΗΠΑ στην 
Ελλάδα, θα εκδίδονται στο όνομα του 201 ΚΕΦΑ και όχι στο όνομα τυχόν αντιπροσώπου 
του στην Ελλάδα. 
 
  β. Τα υλικά που αποστέλλονται από την Ελλάδα στις ΗΠΑ με Α.Ε. ή Α/Φ 
της ΠΑ, θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα για υπερπόντια πτήση με ευθύνη της ΠΑ και θα 
έχουν υποστεί απεντόμωση. Οι φορτωτικές θα εκδίδονται στο όνομα του μεταφορέα με 
NOTIFIED PARTY τον τελικό παραλήπτη στις ΗΠΑ. 
 
  γ. Πρακτορειακά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται. 

 
 

Άρθρο 8ο 
Ασφάλιση - Αποζημιώσεις 

 
 1. Ο Ανάδοχος: 
 

  α. Υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να ακολουθεί-τηρεί όλες τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες με επιμέλεια και επαγγελματισμό, σε όλα τα στάδια της με-
ταφοράς των υλικών της ΠΑ, από το χρόνο παραλαβής έως την παράδοσή τους στον 
τελικό αποδέκτη, καθώς και να είναι σε θέση να αποδείξει ότι ενήργησε σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα προς διασφάλιση των συμφερόντων της ΠΑ. 

 
  β. Καθίσταται οικονομικά υπεύθυνος έναντι της ΠΑ, για τυχόν λανθα-
σμένη αποστολή υλικών, λόγω αμέλειας ή σφάλματός του, για τη διαφορά μεταξύ των 
καταβληθεισών δαπανών και του ποσού της δαπάνης που θα είχε πληρωθεί εάν τα υλικά 
είχαν αποσταλεί κανονικά στον προορισμό τους. 
 
  γ. Οφείλει, σε περίπτωση μερικής ή ολικής ζημιάς ή και απώλειας υ-
λικών των οποίων ανέλαβε τη μεταφορά, να αποδείξει ότι έπραξε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την αποφυγή του συμβάντος και ότι ενήργησε καλόπιστα και με επαγγελ-
ματισμό αφού συνέβη το γεγονός. Εφόσον αυτά αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα των 
εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο της μεταφοράς, ο Ανάδοχος δεν θα καθίσταται 
υπεύθυνος. 
 
  δ. Οφείλει να λαμβάνει άμεσα τα αναγκαία/απαιτούμενα μέτρα για την 
αποκατάσταση ή ανάκτηση των υλικών σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας ή κλοπής κατά 
τη διάρκεια της διακίνησης ή αποθήκευσής τους σε ιδιόκτητους χώρους ή τους χώρους 
των υπεργολάβων του ή συνεργατών του ή συνεργαζόμενων φορέων και εταιρειών.  
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  ε. Υποχρεούται να αποκαθιστά τυχόν ζημία που προκληθεί σε περί-
πτωση που παραλείψει ή καθυστερήσει να προβεί στις καθοριζόμενες από τη Σύμβαση 
ενέργειες. 
 
 2. Τα υλικά της ΠΑ κατά κανόνα δεν ασφαλίζονται. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 
οφείλει να ασφαλίσει τα αποστελλόμενα υλικά, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από την 
ΠΑ, με κόστος που θα επιβαρύνει την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι: 
 
  α. Το σχετικό κόστος θα κατατεθεί στην οικονομική του προσφορά, ως 
ποσοστό ανά 100 δολάρια αξίας υλικού (DECLARED VALUE) και θα καλύπτει τόσο την 
αεροπορική, όσο και τη χερσαία μεταφορά, έως τον τελικό προορισμό.  
 
  β. Το εν λόγω κόστος θα είναι σταθερό, ως αυτό είχε κατατεθεί αρχικά 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπο-
γραφεί. 
 
 3. Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης για ασφαλισμένο υλικό, ο Ανάδοχος 
θα καταβάλλει στην Υπηρεσία το ισόποσο της αξίας του υλικού προσαυξημένο με πο-
σοστό 6%. Η αξία του καταστραφέντος ή απολεσθέντος υλικού, θα προκύπτει, είτε από 
την τιμή που αναγράφεται στα DD FORM 1348, ή DD FORM 250 ή στα DELIVERY 
LISTINGS, εφόσον το υλικό προέρχεται από τις αρχές FMS, είτε από το τιμολόγιο του 
εμπορικού οίκου από το οποίο αγοράστηκε τούτο, είτε από τις τιμές των δικαιολογητικών 
εξαγωγής (για τα προς επισκευή).  
 
 4. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των υλικών στις εγκαταστάσεις του Α-
ναδόχου ή του ανταποκριτή του στις ΗΠΑ τα υλικά καλύπτονται από το γενικό ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο εγκαταστάσεων αστικής ευθύνης που υποχρεούται να διαθέτει και έως 
το καθοριζόμενο σε αυτό ποσό. Επισημαίνεται ότι: 
 
  α. Τα προς μεταφορά υλικών μετασταθμεύουν ως προσωρινή βραχυ-
πρόθεσμη εναπόθεση στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του ανταποκριτή του στις ΗΠΑ. 
 
  β. Τα υλικά, για το χρονικό περιθώριο της προσωρινής αποθήκευσης, 
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το ίδιο ασφαλιστήριο καλύπτει το κάθε 
υλικό για το διάστημα που προσωρινά εναποτίθεται στις εν λόγω εγκαταστάσεις, χωρίς να 
απαιτείται η αθροιστική αξία των υλικών να αφαιρούνται από το συνολικό ασφαλιζόμενο 
ποσό των εγκαταστάσεων.  
 
  γ. Η αξία των υλικών ανά ανάθεση μεταφοράς, με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία των προηγούμενων ετών, δεν ξεπερνά την ασφαλιζόμενη αξία του ασφαλιστη-
ρίου συμβολαίου των εγκαταστάσεων που καθορίζεται στη διακήρυξη. 
 
  δ. Σε περίπτωση που η αξία των υλικών είναι σημαντικά υψηλή και 
ξεπερνά το όριο του ασφαλιστηρίου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 
επιπλέον ασφάλιση.  
 
 5. Κατά τη μεταφορά ενδοχώρας και την αεροπορική μεταφορά με Α.Ε., ι-
σχύουν οι γενικοί κανόνες αποζημίωσης σύμφωνα με την εμπορική πρακτική και τους 
ειδικούς κανόνες της ΙΑΤΑ ή άλλων κρατικών υπηρεσιών (ως Άρθρο 7, παράγραφο 1). Οι 
σχετικές καλύψεις θα προσδιορίζονται στην οικονομική του προσφορά που θα υποβάλει 
κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 
 
 6. Πέραν των περιπτώσεων που το υλικό είναι ασφαλισμένο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης ίσης με την αξία του υλικού, προσαυξημένη με 
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ποσοστό 6%, (ανεξαρτήτως εάν το υλικό δεν είναι ασφαλισμένο), στις ακόλουθες περι-
πτώσεις: 
  α. Υπέρβαση του καθοριζόμενου μέγιστου χρονικού ορίου καθυστέ-
ρησης μεταφοράς, οπότε το υλικό θεωρείται απολεσθέν και εφόσον δεν μπορεί να απο-
δείξει με έγγραφα στοιχεία ότι το υλικό παραδόθηκε σε Αεροπορική Εταιρεία ή χερσαίο 
μεταφορέα. 
 
  β. Μη εκδήλωση των προβλεπόμενων ενεργειών κατά την παραλαβή 
κιβωτίων με φθορές (μη διενέργεια ελέγχου, παραλαβή άνευ επιφύλαξης, μη ενημέρωση 
αρμοδίων).  
 
  γ. Μη έγκαιρη εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκδί-
κηση της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, αποζημίωσης. 
 
 7. Επισημαίνεται-διευκρινίζεται ότι:  
 
  α. Στο ασφαλιστικό δίκαιο καθιερώνεται η θεμελιώδης αρχή κατά την 
οποία η σύμβαση ασφάλισης κατά ζημιών, έχει χαρακτήρα καθαρά αποζημιωτικό και δεν 
αποσκοπείται η προσπόριση κέρδους στον ασφαλιζόμενο (δημοσίας τάξεως αρχή απα-
γόρευσης του πλουτισμού, άρθρα 11, παρ.3 και 20 ΑσφΝ).  
 
  β. Ωστόσο η αρχή της απαγόρευσης του πλουτισμού, διασπάται με την 
αρχή της συμβατικής εκτιμήσεως της αξίας των ασφαλισθέντων πραγμάτων. Η άποψη 
αυτή, που επικρατεί και στα ευρωπαϊκά δίκαια, δέχεται ότι η συμβατική αποτίμηση δεν 
ισχύει εάν είναι σημαντικά υψηλότερη από την πραγματική ασφαλιστική αξία.  
 
  γ. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιπλέον προσαύξηση 6% που ορί-
ζεται ανωτέρω, δεν θεωρείται υπέρβαση των ισχυόντων (ΕφΑθ. 2135/1987), ούτε κέρδος, 
αλλά αφορά σε ποσοστό εκτιμώμενης αξίας CIF. Το κόστος δηλαδή του υλικού μαζί με το 
ποσοστό του εκτιμώμενου κόστους της μεταφοράς του.  
 
 

Άρθρο 9ο 
Ενέργειες του Αναδόχου για τον Έλεγχο των Μεταφορών 

 
 1. Παραλαμβάνει εκ των προτέρων τα δικαιολογητικά αποστολής φορτίων 
(NOTICE OF AVAILABILITY ΝΟΑ) από τις στρατιωτικές ή Εμπορικές πηγές των ΗΠΑ, τα 
οποία τηρεί σε εκκρεμότητα περιμένοντας την παράδοση των υλικών. 
 
 2. Ζητά διευκρινήσεις από τον αποστολέα του φορτίου (για υλικά παραδοτέα 
στις εγκαταστάσεις του), εάν το υλικό (φορτίο) δεν παραληφθεί εντός τριών (3) ημερολο-
γιακών ημερών για επείγουσες αποστολές και εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών για 
κανονικές αποστολές. 
 
 3. Ενημερώνει το 201 ΚΕΦΑ/Δ7, με κοινοποίηση στον ΑΑΟ το αργότερο μέσα 
σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, αν η παραπάνω ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα και 
δεν παραλάβει το υλικό. 
 
 4. Εκδίδει για κάθε παραλαμβανόμενο φορτίο απόδειξη παραλαβής υλικών 
(HAND RECEIPT), στο οποίο αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής των υλικών, τον 
όγκο και το βάρος αυτών. Σαν ημερομηνία παραλαβής των υλικών από τον Ανάδοχο στις 
ΗΠΑ, ορίζεται κατά περίπτωση η ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής των υλικών από 
τον προμηθευτή. 
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 5. Εκδίδει δηλωτική κατάσταση (ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ) για κάθε φορτωτική της Α.Ε., 
στην οποία θα φαίνονται αναλυτικά, ο αριθμός παραγγελίας των υλικών, ο αριθμός των 
κιβωτίων και το βάρος κάθε κιβωτίου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η συσκευασία 
είναι CONSOLIDATED, θα τοποθετείται ανά μια κατάσταση εντός του κιβωτίου. 
 
 6. Ελέγχει εάν όλα τα αποστελλόμενα στην ΠΑ φορτία αναγράφουν καθαρά 
στην εξωτερική τους επιφάνεια τον παραλήπτη τους και στην περίπτωση παραλείψεων, 
ενημερώνει σχετικά τον αποστολέα του φορτίου για λήψη μελλοντικών μέτρων και μεριμνά 
για την αναγραφή του. Επίσης φροντίζει για την τοποθέτηση, στην εξωτερική επιφάνεια 
των κιβωτίων, αυτοκόλλητων πινακίδων με τη φίρμα της εταιρείας του, τυπωμένο τον 
αριθμό φορτωτικής και περίγραμμα χρώματος μπλε, καθώς και όλων των σημάνσεων 
που απαιτούνται για την αεροπορική μεταφορά σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του 
ICAO (Hazardous, class κλπ.). 
 
 7. Συσκευάζει ή επανασυσκευάζει τα υλικά σε μεγαλύτερα κιβώτια, εάν απαι-
τείται, ή αν ειδικά αυτό ζητηθεί από τον ΑΑΟ. 
 
 8. Συντάσσει, σε περιπτώσεις επανασυσκευασίας, συγκεντρωτική κατάσταση 
των δεμάτων που τοποθετεί σε κάθε κιβώτιο. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τους α-
ριθμούς ταυτότητας των υλικών. 
 
 9. Συντάσσει δηλωτικό αποστολής και εκδίδει φορτωτική που θα περιλαμβάνει 
το σύνολο των προς αποστολή φορτίων, το δε συνολικό βάρος των υλικών που περι-
λαμβάνονται στη φορτωτική, θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα επιμέρους βάρη των 
φορτίων που παραδόθηκαν στο μεταφορέα και προωθήθηκαν με την παραπάνω φορ-
τωτική. 
 
 10. Διασαφηνίζει όλα τα φορτία, μεριμνά για την έκδοση της φορτωτικής, εκτελεί 
όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης βεβαιώσεων 
προέλευσης και λοιπών απαιτουμένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και διαβιβάζει τα 
απαιτούμενα στοιχεία στον παραλήπτη του υλικού. 
 
 

Άρθρο 10ο 
Μέγιστος Χρόνος Διακίνησης Υλικών 

 
 1. Ο μέγιστος χρόνος διακίνησης των υλικών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα υ-
πολογίζεται ως εξής: 
 
  α. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την εντολή ανάθεσης του 
201 ΚΕΦΑ/Δ7, για παραλαβή «ex-works» από τις στρατιωτικές και εμπορικές πηγές των 
ΗΠΑ. 
 
  β. Από μία (1) εργάσιμη ημέρα μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (α-
ναλόγως της απόστασης από τον προορισμό), για τη διακίνηση των υλικών εντός των 
ΗΠΑ έως την άφιξή τους στις εγκαταστάσεις του. 
   

γ. Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των υλικών στις ε-
γκαταστάσεις του μέχρι την ημερομηνία φόρτωσής τους με προορισμό την Ελλάδα 
σε Α/Φ της Α.Ε. ή της ΠΑ.  

 
  δ. Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες για την παράδοση των υλικών στα αρ-
μόδια όργανα του 201 ΚΕΦΑ (χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα παράδοσης). 
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 2. Με βάση τα ανωτέρω, ο μέγιστος συνολικός χρόνος διακίνησης των υλικών 
από την εντολή ανάθεσης στον Ανάδοχο για παραλαβή («ex-works») μέχρι την παράδοση 
αυτών στα αρμόδια όργανα του 201 ΚΕΦΑ ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες η-
μέρες, ενώ για τα υλικά που παραλαμβάνονται απευθείας στις εγκαταστάσεις του, ορίζεται 
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες. 
 
 3. Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου συνολικού οριζόμενου χρόνου, 
επιβάλλονται κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. Επισημαίνεται ότι η ενδεχόμενη 
υπέρβαση των επιμέρους καθοριζόμενων χρόνων, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώ-
σεων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ο μέγιστος συνολικός χρόνος να είναι εντός του 
ανωτέρω οριζόμενου. 
 
 4. Ομοίως και αντιστοίχως, υπολογίζεται ο μέγιστος χρόνος διακίνησης των 
υλικών, καθώς και οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, για τη μεταφορά υλικών από 
την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ. 
 
 5. Ο Ανάδοχος δεν θεωρείται ότι υπερέβη το μέγιστο χρόνο αν η εκτέλεση του 
έργου του παρεμποδισθεί από αιτίες πέραν του ελέγχου του και οι οποίες δεν οφείλονται 
σε αμέλεια ή σφάλμα του. Τέτοιες αιτίες είναι ενδεικτικά: 
 
  α. Τα γεγονότα ανωτέρας βίας. 
 
  β. Οι περιπτώσεις καθυστέρησης έκδοσης αδειών ή διεκπεραίωσης των 
διαδικασιών με υπαιτιότητα των Αρχών των ΗΠΑ, ή όταν έχει λάβει σχετική οδηγία από το 
201 ΚΕΦΑ/Δ7. 
 
  γ. Οι μεταφορές στις οποίες μεσολαβεί οδική μεταφορά του φορτίου σε 
χώρα της Ευρώπης. Σε αυτή την περίπτωση, η παράταση της χρονικής προθεσμίας θα 
δίνεται κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το 201 ΚΕΦΑ. 
 
 6. Τα ανωτέρω (γεγονότα/περιπτώσεις), θα αποδεικνύονται με επίσημα πα-
ραστατικά. Στην περίπτωση αυτή, θα εξετάζονται οι πραγματικοί χρόνοι, ώστε να διαπι-
στωθεί η τήρηση των προθεσμιών στα λοιπά στάδια της διακίνησης του υλικού και θα 
επιμηκύνεται αναλόγως μόνο ο χρόνος που αφορά στο στάδιο που εντοπίζεται το γεγονός 
εξαιτίας του οποίου δημιουργήθηκε δικαιολογημένα η καθυστέρηση. 
 
 7. Προκειμένου να δικαιολογηθεί καθυστέρηση που προέκυψε από Τελω-
νειακές Αρχές, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά των υπόψη Αρχών τα 
οποία θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα στοιχεία των φορτωτικών και το χρόνο υποβολής 
του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή και αφού το γεγονός αποδειχθεί, ο χρόνος καθυ-
στέρησης δεν θα προσμετράται στο χρόνο επιβολής προστίμου.  
 
 8. Για τον έλεγχο, την επιβεβαίωση και την αποδοχή των καθυστερήσεων, 
αρμόδιοι είναι ο ΑΑΟ και το 201 ΚΕΦΑ, αναλόγως των περιπτώσεων και τον τόπο που 
αυτές θα λαμβάνουν χώρα, κατόπιν αίτησης του Αναδόχου. 
 
 9. Επισημαίνεται ότι, εάν κάποια υλικά κριθούν από την Υπηρεσία ότι είναι 
άμεσης προτεραιότητας, θα ζητείται από τον Ανάδοχο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, η συ-
ντόμευση του χρόνου διακίνησής τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται ως δυ-
νατότητα και όχι ως υποχρέωση του Αναδόχου και σε καμία περίπτωση η αδυναμία υ-
λοποίησής της δεν θα επισύρει ποινικές κυρώσεις, εφόσον βέβαια ο χρόνος διακίνησης 
είναι εντός του μέγιστου οριζόμενου στο παρόν Άρθρο. 
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Άρθρο 11ο 
Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση 

 
 1. Για κάθε καθυστέρηση πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου χρόνου μετα-
φοράς ή του νομίμου επεκταμένου, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο ποσό εκατόν πενήντα 
ευρώ (€150,00), προσαυξανόμενο για κάθε φορτίο, ανεξαρτήτως βάρους, που η μετα-
φορά του καθυστέρησε, με τα ακόλουθα ποσοστά: 
 
  α. Για καθυστέρηση από μια (1) ημέρα έως δέκα (10) ημέρες, ποσό ίσο 
με το 1% του κόστους. 
 
  β. Για καθυστέρηση από έντεκα (11) έως είκοσι (20) ημέρες, ποσό ίσο 
με το 2% του κόστους. 
 
  γ. Για καθυστέρηση από είκοσι μία (21) έως τριάντα (30) ημέρες, ποσό 
ίσο με το 3% του κόστους. 
 
  δ. Για καθυστέρηση από τριάντα μία (31) έως ογδόντα (40) ημέρες, 
ποσό ίσο με το 5% του κόστους. 
 
  ε. Μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών, το υλικό θα θεωρείται 
απολεσθέν και ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει την ΠΑ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο περί 
αποζημιώσεων. 
 
 2. Τα ανωτέρω πρόστιμα υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας της διακίνη-
σης των υλικών, των εκπρόθεσμων παραδόσεων.  
 
 3. Για κάθε άλλη παράβαση των συμβατικών όρων, επιβάλλεται: 
 
  α. Για την πρώτη παράβαση, απλή έγγραφη σύσταση. 
 
  β. Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ 
(€500,00). 
 
  γ. Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο ποσού χιλίων ευρώ (€1.000,00). 
 
  δ. Για την τέταρτη παράβαση, πρόστιμο ποσό χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (€1.500,00). 
 
 4. Επιπλέον, εάν ο Ανάδοχος δεν γνωστοποιήσει στην ΠΑ, μέσα σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες, στοιχεία επί της παραλαβής-αποστολής υλικού στην Αγγλική Γλώσσα, 
εφόσον τέτοια στοιχεία ζητηθούν εγγράφως, για την εξέταση υποβολής ή μη φόρμας 
διαφορών (SDR), του επιβάλλεται πρόστιμο ποσού διακοσίων ευρώ (€200,00) για κάθε 
παραγγελία (DOCUMENT NUMBER). 
 
 5. Το ποσό των προστίμων θα αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
Αναδόχου και εφόσον αυτή δεν επαρκεί, η είσπραξη αυτών θα γίνεται είτε από το ποσό 
της εγγύησης, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί είσπραξης 
δημοσίων εσόδων. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη από 
τον Ανάδοχο της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ. 
 

 6. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένων καθυστερήσεων στη διακί-
νηση υλικών ή πέμπτης παράβασης των συμβατικών όρων, η Υπηρεσία κηρύσσει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο και του επιβάλει, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
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από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερό-
μενο προς παροχή εξηγήσεων, τις προβλεπόμενες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 
κυρώσεις, ήτοι: Ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Εκτε-
λεστικής Σύμβασης. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να εισηγηθεί τον προσωρινό αποκλεισμό 
του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών του φορέα. 

 
 

Άρθρο 12ο 
Στοιχεία-Διευθύνσεις Αναδόχου και Συνεργαζόμενων Μεταφορέων 

 
 1. Ο Ανάδοχος ή ο συνεργαζόμενος μεταφορέας, θα πρέπει να διατηρεί στην 
Αθήνα οργανωμένο γραφείο και κατ’ ελάχιστον σε πόλη της Ανατολικής και της Δυτικής 
Ακτής των ΗΠΑ, κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, όπως θα έχει δηλωθεί στην 
προσφορά του (τεχνική προσφορά), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς 
να δηλώσει εγγράφως τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεών του στις ΗΠΑ, των χώρων 
συγκέντρωσης και διανομής των υλικών, καθώς και των συνεργαζόμενων με εκείνον 
μεταφορέων (αεροπορικών εταιρειών-χερσαίων μεταφορέων - freight forwarder), ως και 
την χώρα έδρας αυτών.  
 
 3. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα δηλώνονται κατά το στάδιο σύναψης της  
Σύμβασης. Κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή των εν λόγω 
στοιχείων ή η προσθήκη νέων παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και σχετικής έγκρισης της Αναθέτου-
σας Αρχής. 
 

Άρθρο 13ο 
Επισημάνσεις επί της Υλοποίησης της Σύμβασης 

 
 1. Κατά την υλοποίηση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
 2. Τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο Άρθρο 132 του Ν.4412/16 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου (Άρθρο 201 του Ν.4412/16). 
 
 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, τόσο για την υπερατλαντική μεταφορά, 
όσο και για τη μεταφορά εντός των ΗΠΑ, χρήσης των μέσων των ΕΔ ή άλλου FREIGHT 
FORWARDER. Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
 
  α. Οι μεταφορές υλικών που απαιτείται, κατά την κρίση της ΠΑ, να γί-
νουν με στρατιωτικό Α/Φ. 
 
  β. Οι μεταφορές κατεπειγόντων υλικών οι οποίες διενεργούνται βάσει 
άλλων όρων και προϋποθέσεων και απαιτούν ταχύτερη διακίνηση (ταχυμεταφορές). 
 
  γ. Οι μεταφορές υλικών που διακινούνται με μέριμνα των Αρχών των 
ΗΠΑ ή εμπορικών ή κατασκευαστικών Οίκων των ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι στην προκει-
μένη περίπτωση οι εμπορικοί ή κατασκευαστικοί Οίκοι θα είναι υπεύθυνοι για την έκδοση 
των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και για τις τελωνειακές διεκπεραιώσεις στις ΗΠΑ. 
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις (εξαιρουμένων των υλικών που είναι υπό εγγύηση ή 
το κόστος αυτών είναι μηδενικό), η Υπηρεσία δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζη-
τήσει προσφορά και από τον Ανάδοχο. 
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 4. Επισημαίνεται ότι: 
 
  α. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις δεν επηρεάζουν το αντικείμενο της διακήρυ-
ξης και δεν μειώνουν την προϋπολογισθείσα αξία, καθόσον αυτή έχει υπολογιστεί με βάση 
τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών και αφορά στη διενέργεια μεταφορά 
βάσει αντίστοιχων Συμβάσεων. 
 
  β. Επειδή όμως οι απαιτήσεις είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες και ε-
ξαρτώνται από άλλους παράγοντες (όχι από τις ανωτέρω εξαιρέσεις) μη δυνάμενους να 
προβλεφθούν εκ των προτέρων , η ΠΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι στον 
Ανάδοχο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάλωση του 
συνόλου της αξίας της σύμβασης. 
 
 5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, 
εφόσον δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση των υλικών ή κριθεί ως α-
σύμφορη για την εκτέλεση του έργου της. 
 
 6. Η Σύμβαση θεωρείται ότι: 
 
  α. Ολοκληρώθηκε, όταν παρέλθει η χρονική διάρκειά της ή όταν ανα-
λωθεί η προϋπολογισθείσα αξία της, όποιο γεγονός εκ των δύο (2) επέλθει πρώτο. 
  
  β. Εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι κάτωθι, κατά τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 202 του Ν.4412/16, προϋποθέσεις:  
 
   (1) Παρασχέθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του Ανα-
δόχου, ή το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από την Υπηρεσία και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για 
την περαίωση της Σύμβασης. 
 
   (2) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες 
που παραδόθηκαν και έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγου-
μένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 

   (3) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 
 
 

Άρθρο 14ο 
Παραγραφή 

 
 1. Οι αξιώσεις του Δημοσίου κατά του Αναδόχου παραγράφονται σύμφωνα με 
τις προθεσμίες που ορίζονται για τις παραγραφές των αξιώσεων του Δημοσίου. 
 
 2. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει, προκειμένου μεν περί ολικής απώλειας, 
από την ημέρα κατά την οποία τα υλικά έπρεπε να παραδοθούν, σε κάθε δε άλλη περί-
πτωση, από την ημέρα κατά την οποία τα  υλικά παραδόθηκαν στον παραλήπτη. 
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Άρθρο 15ο 
Τόπος Εκπλήρωσης, Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 
 1. Τόπος εκπλήρωσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβά-
σεων είναι για όλα τα μέρη η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 2. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση 
των ανωτέρω ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο του 
τόπου όπου βρίσκεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 3. Απαγορεύεται η θέση ρήτρας αποκλειστικής αρμοδιότητας ή διαιτησίας επί 
των εκδιδόμενων φορτωτικών. Σε περίπτωση που τεθεί τέτοια ρήτρα, αυτή είναι άκυρη και 
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
 4. Αποκλείεται η διαδικασία αλλοδαπών δικαστηρίων για οποιαδήποτε θέμα 
ήθελε προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων. Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του Ανα-
δόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, ισχύει το ελληνικό δίκαιο. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (E) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης 
   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ  201 ΚΕΦΑ 
Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772  ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 08 Φεβ 21 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ …. /21 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΗΣ Π.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 

 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ» 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «…………………………………………….» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Α.  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο 1ο  :  Γενικοί Όροι 
 
Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο 2ο   :  Περιγραφή – Αξία Σύμβασης – Κρατήσεις – Λοιπά Έξοδα 
          Άρθρο 3ο   :  Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
 Άρθρο 4ο   :  Κήρυξη προμηθευτού ως εκπτώτου - Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 
 Άρθρο 5ο   :  Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου  
 Άρθρο 6ο   :  Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  
 Άρθρο 7ο   :  Διοικητικές Προσφυγές Κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων 
          Άρθρο 8ο   :           Εγγυοδοσία 

Άρθρο 9ο   :         Εισπράξεις Δικαιωμάτων Δημοσίου 
 

 
  Γ.     ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
          ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
          Άρθρο 10ο :            Μέγιστος Χρόνος Διακίνησης Υλικών 

Άρθρο 11ο :        Απαιτήσεις Υπηρεσίας, Ευθύνες / Υποχρεώσεις Αναδόχου, Ασφάλιση / Αποζη-
μιώσεις, Έλεγχος  Μεταφορών  κ.λ.π 

 
 Δ.      ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
           ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
          Άρθρο 12o :        Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης  
         Άρθρο 13o:             Ολοκλήρωση Σύμβασης 
          Άρθρο 14o:             Επισημάνσεις επί της Υλοποίησης της Σύμβασης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω5ΜΥ6-ΖΕΒ
21PROC008112162 2021-02-09



 

 

59 

 

 
 
 
 
 
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

    ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, …../…../2021 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 
Π.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 60.000,00 € 

 
 
Σήμερα την  …./…../2021 στα γραφεία του 201 ΚΕΦΑ οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν ο Σμχος (Ε) Ιωάννης 

Κρουστάλης ως Δκτής 201 ΚΕΦΑ που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 

Φ.831/………../Σ………/….-….-21/201ΚΕΦΑ Κατακυρωτική απόφαση και αφ' ετέρου δε ο οικονομικός 

φορέας ……………………………………………….. Α.Φ.Μ………........... ΔΟΥ ……….……..., νομίμως εκ-

προσωπούμενος/η από τον ........................................................................... με Α.Δ.Τ ………………….... 

Οδός ………………..., αριθ. ..., Τηλ. …………………….. - FAX …………………….....,συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την κατακύρωση στον 

δεύτερο, καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος», των υπηρεσιών του συμβατικού αντικειμένου όπως αναφέρονται 

λεπτομερώς στο Άρθρο 2 «Περιγραφή – Αξία Σύμβασης – Κρατήσεις – Λοιπά Έξοδα» της Σύμβασης. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι 

 
Ά ρ θ ρ ο  1ο 

 
1.  Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας 

των προμηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από 
το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου. 

 
2. Τα κάθε είδους δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

των Ε.Δ. των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιτίας της μη 
συμμόρφωσης με τους όρους των συμφωνιών και τη σύμβαση,  εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής 
έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

 
3. Η Σύμβαση υπερισχύει οιουδήποτε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως την Προ-

σφορά του Προμηθευτή, την Διακήρυξη του Διαγωνισμού, την απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός καταδήλων παροραμάτων, σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 
 4. Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως 

δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π, που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή. 
 
5. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ     Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 
 

Α ρ θ ρ ο   2ο 
Περιγραφή – Αξία Σύμβασης – Κρατήσεις - Λοιπά Έξοδα 

 
1. Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών διακίνησης-μεταφοράς (Freight 

Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα 
προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως. Ειδικότερα ο μεταφορέας : 
 
  α. Θα αποτελεί κέντρο υποδοχής και περαιτέρω διανομής (point of receipt and 
distribution) των υλικών της ΠΑ που αποστέλλονται αεροπορικώς από την Ελλάδα στις ΗΠΑ και αντι-
στρόφως [χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης και άλλου Freight Forwarder από τις Ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις]. Οι κάθε είδους αποστολές υλικών της ΠΑ θα 
γίνονται με Αεροσκάφη (Α/Φ) αεροπορικών εταιρειών (Α.Ε.) που πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις 
από την Ελλάδα στις ΗΠΑ και αντιστρόφως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απευθείας πτήση, θα 
επιλέγεται υποχρεωτικά δρομολόγιο μέσω σταθμού μεταφόρτωσης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ (πλην της 
Τουρκίας). 
 
  β. Θα παραλαμβάνει (RECEIVE) τα υλικά της ΠΑ στο Α/Δ «Ελ. Βενιζέλος» (οι 
διαδικασίες αδειών εξαγωγής αυτών αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας Διακίνησης της ΠΑ) και 
θα τα μεταφέρει αεροπορικώς στις ΗΠΑ από όπου θα τα προωθεί (DISTRIBUTE) στον τελικό προο-
ρισμό (FINAL DESTINATION) εντός των ΗΠΑ (INLAND FREIGHT FORWARDING), με ευθύνη και 
έξοδά του. 
 
  γ. Θα συγκεντρώνει (συγκεντρωτικές ή μεμονωμένες παραλαβές-COLLECT) και 
θα παραλαμβάνει (RECEIPT) στο χώρο υποδοχής, τα υλικά της ΠΑ από τις διάφορες στρατιωτικές και 
εμπορικές πηγές των ΗΠΑ και θα μεριμνά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα αεροπορικώς με απευ-
θείας δρομολόγιο ή όταν αυτό είναι αδύνατο, με πτήση μέσω σταθμού μεταφόρτωσης χώρας μέλους 
του ΝΑΤΟ (πλην της Τουρκίας), με ευθύνη και έξοδά του (οι διαδικασίες εκτελωνισμού στην Ελλάδα θα 
γίνονται με μέριμνα της ΠΑ). 
 
  δ. Θα παρακολουθεί (TRACKING) τη διακίνηση (MOVEMENT AND TRANS-
PORTATION/TRANSIT) των υλικών από τη στιγμή της παραλαβής τους στις ΗΠΑ και θα παρέχει α-
νάλογη ενημέρωση εντός ενός (1) εικοσιτετραώρου (24ωρου) από την παραλαβή τους, στους αρμό-
διους φορείς της ΠΑ [Αεροπορικό Ακόλουθο στην Ουάσιγκτον (ΑΑΟ) και το 201ΚΕΦΑ/Δ7] αναφορικά 
με τα στοιχεία των παραληφθέντων φορτίων (εταιρεία & purchase order ή σύμβαση), ως και τυχόν 
παρατηρήσεις που καταγράφηκαν. 

 
  ε. Θα διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 
ταχεία, ασφαλή, απρόσκοπτη και ελεύθερη διακίνηση των υλικών της ΠΑ εντός των ΗΠΑ, καθώς και τις 
διατυπώσεις για την ελεύθερη εισαγωγή και εξαγωγή τους. 
 
  στ. Θα  παραλαμβάνει στο κέντρο υποδοχής, εφόσον παρασχεθεί σχετική προς 
τούτο εντολή από το 201 ΚΕΦΑ/Δ7, τα υλικά FMS με προπληρωμένο ναύλο (CASE FUNDED), που θα 
έχει δηλωθεί στη Σύμβαση και θα μεριμνά για τη μεταφορά τους αεροπορικώς στην Ελλάδα. 
 
 2. Τα μεταφερόμενα υλικά θα είναι κατά κύριο λόγο αυτοτελή συγκροτήματα ή εφόδια, 
καινούργια ή επισκευάσιμα ή επισκευασμένα, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός Α/Φ και Ε/Π από τα 
χρησιμοποιούμενα από τις Ελληνικές ΕΔ. Στα υλικά αυτά συμπεριλαμβάνονται μέρη που υπόκεινται σε 
περιορισμούς διακίνησης και ειδικές απαιτήσεις/διαδικασίες έγκρισης αδειών εισαγωγής/εξαγωγής από 
τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ, όπως καθορίζονται για το αμυντικό υλικό από International 
Traffic Armament Regulations/US Munitions List (ITAR, 22CFR) και για το μη αμυντικό υλικό από Export 
Control Classification Numbers (ECCN)-Export Administration Regulations (EAR, 15CFR). 
 
 3. Η παρούσα Σύμβαση, καλύπτει πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση, τη μεταφορά του 
συνόλου των υλικών που διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις συμπεριλαμβανόμενων και των επικίν-
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δυνων (Dangerous) και επιβλαβών (Ηazardous) υλικών που εντάσσονται, σύμφωνα με τα UN Dan-
gerous Goods Regulations, στις εννέα (9) κατηγορίες (classes) επικίνδυνων υλικών (UN). Τα υλικά αυτά 
υπάγονται σε περιορισμούς διακίνησης υπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που ορί-
ζονται από διεθνείς κανονισμούς (International Transportation Codes: ΑDN, ADR, CSC, IATA–DGR, 
ICAO-TI, IMDG-Code, RID, SOLAS), τις οποίες ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται να εφαρμόσει 
κατά τη μεταφορά των εν λόγω υλικών. 
 

4. Η συνολική αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ , 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων, η δε τιμολόγηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών αναλύεται ως κάτωθι: 

 
α.  Αεροπορική Μεταφορά: 

  
(1) Αεροπορική Μεταφορά από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα (συχνότητα 50%): 

 
 (α) Από τα Αεροδρόμια της Ν.Υόρκης προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 
(συχνότητα 80%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 
ανά κιλό 

 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  
151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  
501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α1 

 
  (β) Από τα Αεροδρόμια της Δ.Ακτής προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 
(συχνότητα 20%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 
ανά κιλό 

 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  
151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  
501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α2 

 
 (2) Αεροπορική Μεταφορά από την Ελλάδα στις ΗΠΑ (συχνότητα 50%): 
 
   (α) Από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς τα Αεροδρόμια της 
Ν.Υόρκης (συχνότητα 80%): 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 
ανά κιλό 

 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  
151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  
501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α3 

 
   (β) Από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς τα Αεροδρόμια της Δ.Ακτής 
(συχνότητα 20%): 
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Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 Συχνότητα  
Τιμή 
ανά κιλό 

 Αποτίμηση 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ  =  
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ  =  
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ  =  
151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ  =  
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ  =  
501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ  =  
1.001 κιλά και άνω 1.500 Χ 5% Χ  =  

   100%  Μέση Τιμή Α4 

 
  β. Εσωτερική, εντός των ΗΠΑ, μεταφορά υλικών: 
 

(1) Για απόσταση έως 300 μίλια (συχνότητα 55%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 
Συ-
χνό-τητα 

 

Τιμή ανά κιλό 

 Αποτίμηση Οδική με-
ταφορά 
(80%) 

Συνδυασμός αε-
ροπορικής-οδικής 
μεταφοράς-door 
to door (20%) 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ   =   
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ   =   
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ   =   
151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ   =   
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ   =   
501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ   =   
1.001 κιλά και 
άνω 

1.500 Χ 5% Χ   =   

   100%  Μέσες Τιμές  Ο1 Σ1 

Ο1 Χ 80% + Σ1 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε1 

 
 

(2) Για απόσταση από 301 έως 1.000 μίλια (συχνότητα 40%): 
 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 
Συ-
χνό-τητα 

 

Τιμή ανά κιλό 

 Αποτίμηση Οδική με-
ταφορά 
(80%) 

Συνδυασμός αε-
ροπορικής-οδικής 
μεταφοράς-door 
to door (20%) 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ   =   
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ   =   
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ   =   
151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ   =   
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ   =   
501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ   =   
1.001 κιλά και 
άνω 

1.500 Χ 5% Χ   =   

   100%  Μέσες Τιμές  Ο2 Σ2 

Ο2 Χ 80% + Σ2 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε2 

 
(3) Για απόσταση άνω των 1.001 μιλίων (συχνότητα 5%): 

 

Βάρος 
Μέσο 
Βάρος 

 
Συχνό- 
τητα 

 

Τιμή ανά κιλό 

 Αποτίμηση Οδική με-
ταφορά 
(80%) 

Συνδυασμός αε-
ροπορικής-οδικής 
μεταφοράς-door 
to door (20%) 

Έως 20 κιλά 10 Χ 5% Χ   =   
21-50 κιλά 35 Χ 15% Χ   =   
51-150 κιλά 100 Χ 40% Χ   =   
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151-300 κιλά 225 Χ 20% Χ   =   
301-500 κιλά 400 Χ 5% Χ   =   
501-1.000 κιλά 750 Χ 10% Χ   =   
1.001 κιλά και 
άνω 

1.500 Χ 5% Χ   =   

   100%  Μέσες Τιμές  Ο3 Σ3 

Ο3 Χ 80% + Σ3 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε3 

 
5. Για τις ανωτέρω τιμές ισχύουν οι επεξηγήσεις – διευκρινήσεις των Γενικών και Ει-

δικών όρων  του διαγωνισμού 05/21 καθώς και η οικονομική προσφορά του αναδόχου, ως το 
παράρτημα «Α» της Σύμβασης. 

 
6. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται από την υπογραφή της έως τη συμπλήρωση 

της συμβατικής αξίας  ή έως τη σύναψη Σύμβασης ως προϊόν του Ανοιχτού Διαγωνισμού Δ.31/20 της 
ΥΠ/ΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη για το ίδιο αντικείμενο, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο. 

 
7. Ο αναλογούν ΦΠΑ, όπως και όπου αυτός προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία βαρύνει 

την Π.Α. 
 
8. Ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,27868%), οι οποίες αναλύονται 

ακολούθως: 

  α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 
3981/59. 

  β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 
398/74. 

  γ. Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6*2%) σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγρ. 1 του άρθρου 
10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΠΔ 28/1931_ΦΕΚ Α΄ 239) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  δ. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12* 20%) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 
του άρθρου 11 του Ν. 4169/61 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ε. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/11 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. 

  στ. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00042% (0,0021*20%), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ 5143/11 Δεκ 14 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
3335). 

  ζ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. Αρ.1191/14 Μαρ 17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών. 

  η. Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% 
(0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 6 της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών. 

 
 9. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην προσφορά του οικονομικού 

φορέα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 10.  Κατά την πληρωμή του οικονομικού φορέα θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (Φ.Ε.) 

ποσοστού 8% (υπηρεσίες), επί της καθαρής συμβατικής αξίας που απομένει με την αφαίρεση των 
κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4254/2014. 

Α ρ θ ρ ο   3ο 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 
1. Η πληρωμή των αμοιβών του Ανάδοχου για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, θα 
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διενεργείται τμηματικά, για τις υπηρεσίες που θα ολοκληρώνονται, μέσω της διαδικασίας έκδοσης 
Τ.Χ.Ε.,  από το 201 ΚΕΦΑ και σε ΕΥΡΩ, έστω και αν τα ποσά που αναγράφονται στα δικαιολογητικά 
αναφέρονται σε δολάρια ΗΠΑ. Η μετατροπή σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με βάση την επίσημη τιμή πώλησης 
συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου. 
 
 2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο μια (1) φορά το μήνα 
στο 201 ΚΕΦΑ (εντός των πέντε πρώτων ημερών), θα αφορούν στο σύνολο του προηγούμενου μήνα 
και θα περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς της συγκεκριμένης περιόδου ή και συχνότερα 
(π.χ. ανά 10ήμερο) κατόπιν συνεννόησης του Φορέα πληρωμών (201ΚΕΦΑ/Δ5) και του αναδόχου. 
 
 3. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή του Αναδόχου δικαιολογητικά, είναι τα ακόλουθα: 
 
  α. Τιμολόγιο του Αναδόχου επί πιστώσει, στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς και 
ολογράφως ο τόπος και η πολιτεία, ο Εμπορικός Οίκος ή η Στρατιωτική Υπηρεσία από όπου γίνεται η 
μεταφορά, ο όγκος και το βάρος συνολικά ανά φορτίο, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας [ORDER 
NUMΒER (O/N) ή DOCUMENT NUMBER (D/N)], ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρεώσεων. 

  β. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε» και εφόσον η εξόφληση πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του 201ΚΕΦΑ και 
όχι με τη διαδικασία του Τ.Χ.Ε. από Δ.Σ.Τ./ΠΑ. 

  γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά τα ισχύο-
ντα. 

  δ. Πρωτότυπη ή αντίγραφο φορτωτικής της Αεροπορικής Εταιρείας (Α.Ε.) για τον 
υπερατλαντικό ναύλο, από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια το Α/Δ προορισμού, o αριθμός airway 
bill, ο αριθμός των κιβωτίων, αναλυτικά το βάρος και ο όγκος αυτών, καθώς και το Ο/N ή D/N. Σε πε-
ρίπτωση επικίνδυνων υλικών MAWB (αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο) έκδοσης της αεροπορικής 
εταιρείας CARGO. 

  ε. Επίσημα παραστατικά της Α.Ε. και του οδικού μεταφορέα, από τα οποία να 
διαπιστώνεται η χρέωση Aviation Security Fees ή Fuel Surcharges και πώς αυτή προκύπτει. 

  στ. Πρωτότυπες ή αντίγραφα φορτωτικών ενδιαμέσων μεταφορέων (INLAND 
FREIGHTS), στις οποίες θα αναφέρεται, ανά tracking number, ο τόπος παράδοσης, ο αριθμός των 
κιβωτίων, αναλυτικά το βάρος και ο όγκος αυτών, το Ο/N ή το D/N.  

  ζ. Αντίγραφο τιμολογίου του Οίκου προμήθειας των υλικών και PACKING LISTS, 
προκειμένου για υλικά Εμπορικών Οίκων ή DOCUMENTS, προκειμένου για υλικά Αμερικανικών Αρχών 
(FMS), από το οποίο θα προκύπτει το βάρος και ο όγκος των υλικών που θα πρέπει να συμφωνούν με 
τις αντίστοιχες φορτωτικές του μεταφορέα. 

  η. Αντίγραφο της εντολής-ανάθεσης του έργου μεταφοράς από το 201 ΚΕΦΑ 
προς τον Ανάδοχο. 

  θ. Πρωτόκολλο ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 
από αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ, στο οποίο δε θα πρέπει να υπάρχουν παρατηρήσεις για καθυστερη-
μένη διεκπεραίωση της μεταφοράς ή διαφορές κατά τη διακίνηση των κιβωτίων (απώλεια-φθορές κλπ.). 

ι. Δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν την παραλαβή των υλικών, ως 
κάτωθι: 

   (1) Για τα υλικά που θα παραλαμβάνονται από εταιρείες των ΗΠΑ για 
προώθηση στην Ελλάδα, Απόδειξη Παραλαβής Υλικών (HAND RECEIPT), επί της οποίας θα ανα-
γράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραλαβής. 

   (2) Για τα υλικά που θα προωθούνται από την Ελλάδα σε εταιρείες ή 
κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (FMS), Απόδειξη Παράδοσης Υλικών (Proof of Delivery), στην οποία θα 
εμφανίζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο ακόλουθο υπόδειγμα [Proof of Delivery (PoD)]: 

Freight Forwarder/Μεταφορέας  
AWB No  
REF No  
Quantity/Ποσότητα   
Weight/Βάρος  
Received on/Ημερομηνία Παραλαβής  
Delivered on/Ημερομηνία Παράδοσης  
Place of Delivery/Τόπος Παράδοσης  
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Received from/Παραλήπτης  
                        Received on good condition 

(Signature and receiver company stamp)   
Date………………………… 

 
 4. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 8%, ο οποίος 
υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύ-
ουσες διατάξεις. 
 
 5. Τα συνοδευτικά έγγραφα του μεταφορέα, θα περιέχουν TRANSPORTATION 
CONTROL NR (TCN) και την υπογραφή με πλήρη στοιχεία του τελικού παραλήπτη. Τα εν λόγω έγ-
γραφα θεωρούνται αποδεικτικά και ο μεταφορέας οφείλει να τα διαβιβάζει το αργότερο εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής ή αντίστοιχα παράδοσης των υλικών (από/προς την 
εταιρεία), σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail) ή με fax στο 201 ΚΕΦΑ και τον ΑΑΟ. Επίσης θα τα προσκομίζει 
με τα λοιπά δικαιολογητικά στο 201ΚΕΦΑ κατά την εξόφληση των ναύλων.  Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος 
θα ενημερώνει με e-mail για τη διαθεσιμότητα των υλικών κατά την άφιξή τους στο Α/Δ «Ελ.Βενιζέλος». 
 
 6. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση τα τιμολόγια αεροπορικής μεταφοράς και εσω-
τερικής, εντός των ΗΠΑ, μεταφοράς, για κάθε κιβώτιο/φορτίο, θα πρέπει να υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο μαζί, ώστε να ελέγχονται και να πληρώνονται ομοίως μαζί από το 201 ΚΕΦΑ. 
 
 7. Η πληρωμή θα διενεργείται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες το αργότερο από την ημερο-
μηνία παραλαβής όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από το φορέα πληρωμής 
(201ΚΕΦΑ/Δ5),  εφόσον από το γενόμενο έλεγχο ευρεθούν ότι έχουν καλώς. 
 

8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διε-
νέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιό-
τητα του Αναδόχου (π.χ. μη έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών). 
 
 

Ά ρ θ ρ ο 4ο 
Κήρυξη Προμηθευτή ως εκπτώτου - Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 

 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υπο-
χρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένων καθυστερήσεων στη διακίνηση υλικών ή 
πέμπτης παράβασης των συμβατικών όρων με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύ-
στερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων.  

2. Η Υπηρεσία εφόσον αποφασίσει την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, του επιβάλει τις 
προβλεπόμενες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 κυρώσεις, ήτοι: Ολική κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης.  

3. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να εισηγηθεί τον προβλεπόμενο από το άρθρο 74 του Ν. 
4412/16 αποκλεισμό από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

4. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, απο-
φασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού ορ-
γάνου. 

5. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

6. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση ε-
πιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρ-
χής. 
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Ά ρ θ ρ ο 5ο 
Κυρώσεις σε Βάρος του Αναδόχου  

 
1. Για κάθε καθυστέρηση πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου χρόνου μεταφοράς ή του νομίμου 

επεκταθέντος, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (€150,00), προσαυξανόμενο 
για κάθε φορτίο, ανεξαρτήτως βάρους, που η μεταφορά του καθυστέρησε, με τα ακόλουθα ποσοστά: 
 

α. Για καθυστέρηση από μια (1) ημέρα έως δέκα (10) ημέρες, ποσό ίσο με το 1% του 
κόστους. 
         β. Για καθυστέρηση από έντεκα (11) έως είκοσι (20) ημέρες, ποσό ίσο με το 2% του κό-
στους. 

γ. Για καθυστέρηση από είκοσι μία (21) έως τριάντα (30) ημέρες, ποσό ίσο με το 3% του 
κόστους. 

δ. Για καθυστέρηση από τριάντα μία (31) έως ογδόντα (40) ημέρες, ποσό ίσο με το 5% του 
κόστους. 

ε. Μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών, το υλικό θα θεωρείται απολεσθέν και ο 
Ανάδοχος θα αποζημιώνει την ΠΑ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο περί αποζημιώσεων. 
 

2. Τα ανωτέρω πρόστιμα υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας της διακίνησης των υλικών, των 
καθυστερημένων (εκπρόθεσμων) παραδόσεων.  
 

3. Για κάθε άλλη παράβαση των συμβατικών όρων, επιβάλλεται: 
 
 α. Για την πρώτη παράβαση, απλή σύσταση. 
 

β. Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ (€500,00). 
 

γ. Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο ποσού χιλίων ευρώ (€1.000,00). 
 

δ. Για την τέταρτη παράβαση, πρόστιμο ποσό χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500,00). 
 

4. Επιπλέον, εάν ο Ανάδοχος δε γνωστοποιήσει στην ΠΑ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, 
στοιχεία επί της παραλαβής-αποστολής υλικού στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον τέτοια στοιχεία ζητηθούν 
εγγράφως, για την εξέταση υποβολής ή μη φόρμας διαφορών (SDR), του επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 
διακοσίων ευρώ (€200,00) για κάθε παραγγελία (DOCUMENT NUMBER). 
 

5. Το ποσό των προστίμων θα αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου και 
εφόσον αυτή δεν επαρκεί, η είσπραξη αυτών θα γίνεται είτε από το ποσό της εγγύησης, είτε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Η διαδικασία είσπραξης των 
προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη από τον Ανάδοχο της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ. 
 

6. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένων καθυστερήσεων στη διακίνηση υλικών ή πέμπτης 
παράβασης των συμβατικών όρων, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο ανωτέρω  4ο άρθρο της παρούσας Σύμβασης.  

 
Ά ρ θ ρ ο 6ο 

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
 

1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν : 

α. Η παρεχόμενη υπηρεσία δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδει-
κτικά οι παρακάτω : 

(1) Γενική ή μερική απεργία που επηρεάζει την εκτέλεση της Σύμβασης. 

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στις αποθήκες του αναδόχου. 

(3) Πλημμύρα. 

(4) Σεισμός. 

(5) Πόλεμος 

(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
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(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
204 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 7ο 

Διοικητικές Προσφυγές Κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων 
 

 Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάμει των άρθρων 4 και 5 της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205 του Ν.4412/16 να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχε-
τικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 

Άρθρο  8ο 
Εγγυοδοσία 

 
1. Ο Προμηθευτής κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, την 

υπ' αριθ. ........................................ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, χρονικής διάρκειας έως 
……………....., της Τράπεζας .................................................. ποσού € 3.000,00, το οποίο αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα επιστραφεί σ' αυτόν με 
αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 

 
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του 
έργου έναντι του αναδόχου. 

 
3.  Ομοίως ο Ανάδοχος κατέθεσε το υπ΄αριθμ. ……………………… ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

το οποίο να αποδεικνύει ότι οι εγκαταστάσεις του (facilities and infrastructure) στις ΗΠΑ που θα χρη-
σιμοποιεί ως κέντρο/α υποδοχής & διανομής υλικών για την υλοποίηση της Σύμβασης, είναι ασφαλι-
σμένες, ούτως ώστε, σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας εντός των χώρων συγζκέντρωσης που έχουν 
δηλωθεί, η ΠΑ να αποζημιωθεί.  

 
Άρθρο 9ο 

Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου 
 

Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου 
της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποια-
δήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών , 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο τρόπο και 
με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα του Μ.Τ.Α. που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 

 
Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Άρθρο 10ο 
Μέγιστος Χρόνος Διακίνησης Υλικών 

 
 1. Ο μέγιστος χρόνος διακίνησης των υλικών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα υπολογίζεται ως 
εξής: 
 
  α. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την εντολή ανάθεσης του 201 ΚΕ-
ΦΑ/Δ7, για παραλαβή «ex-works» από τις στρατιωτικές και εμπορικές πηγές των ΗΠΑ. 
 
  β. Από μία (1) εργάσιμη ημέρα μέχρι μέγιστο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (ανα-
λόγως της απόστασης από τον προορισμό), για τη διακίνηση των υλικών εντός των ΗΠΑ έως την άφιξή 
τους στις εγκαταστάσεις του. 
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  γ. Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των υλικών στις εγκαταστάσεις 
του μέχρι την ημερομηνία φόρτωσής τους με προορισμό την Ελλάδα σε Α/Φ της Α.Ε. ή της ΠΑ.  
 
  δ. Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες για την παράδοση των υλικών στα αρμόδια όργανα 
του 201ΚΕΦΑ (χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα παράδοσης). 
 
 2. Με βάση τα ανωτέρω, ο μέγιστος συνολικός χρόνος διακίνησης των υλικών από την 
εντολή ανάθεσης στον Ανάδοχο για παραλαβή («ex-works») μέχρι την παράδοση αυτών στα αρμόδια 
όργανα του 201 ΚΕΦΑ ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, ενώ για τα υλικά που παρα-
λαμβάνονται απευθείας στις εγκαταστάσεις του, ορίζεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες. 
 
 3. Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου συνολικού οριζόμενου χρόνου, επιβάλλονται 
κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. Επισημαίνεται ότι η ενδεχόμενη υπέρβαση των επιμέρους κα-
θοριζόμενων χρόνων, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ο 
μέγιστος συνολικός χρόνος να είναι εντός του ανωτέρω οριζόμενου. 
 
 4. Ομοίως και αντιστοίχως, υπολογίζεται ο μέγιστος χρόνος διακίνησης των υλικών, 
καθώς και οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, για τη μεταφορά υλικών από την Ελλάδα προς τις 
ΗΠΑ. 
 
 5. Ο Ανάδοχος δεν θεωρείται ότι υπερέβη το μέγιστο χρόνο αν η εκτέλεση του έργου του 
παρεμποδισθεί από αιτίες πέραν του ελέγχου του και οι οποίες δεν οφείλονται σε αμέλεια ή σφάλμα του. 
Τέτοιες αιτίες είναι ενδεικτικά: 
 
  α. Τα γεγονότα ανωτέρας βίας. 
 
  β. Οι περιπτώσεις καθυστέρησης έκδοσης αδειών ή διεκπεραίωσης των διαδι-
κασιών με υπαιτιότητα των Αρχών των ΗΠΑ, ή όταν έχει λάβει σχετική οδηγία από το 201 ΚΕΦΑ/Δ7. 
 
  γ. Οι μεταφορές στις οποίες μεσολαβεί οδική μεταφορά του φορτίου σε χώρα της 
Ευρώπης. Σε αυτή την περίπτωση, η παράταση της χρονικής προθεσμίας θα δίνεται κατόπιν σχετικής 
συνεννόησης με το 201 ΚΕΦΑ. 
 
 6. Τα ανωτέρω (γεγονότα/περιπτώσεις), θα αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά. 
Στην περίπτωση αυτή, θα εξετάζονται οι πραγματικοί χρόνοι, ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των 
προθεσμιών στα λοιπά στάδια της διακίνησης του υλικού και θα επιμηκύνεται αναλόγως μόνο ο χρόνος 
που αφορά στο στάδιο που εντοπίζεται το γεγονός εξαιτίας του οποίου δημιουργήθηκε δικαιολογημένα 
η καθυστέρηση. 
 
 7. Προκειμένου να δικαιολογηθεί καθυστέρηση που προέκυψε από Τελωνειακές Αρχές, ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά των υπόψη Αρχών τα οποία θα συμφωνούν με τα 
αντίστοιχα στοιχεία των φορτωτικών και το χρόνο υποβολής του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή και 
αφού το γεγονός αποδειχθεί, ο χρόνος καθυστέρησης δεν θα προσμετρείται στο χρόνο επιβολής 
προστίμου.  
 
 8. Για τον έλεγχο, την επιβεβαίωση και την αποδοχή των καθυστερήσεων, αρμόδιοι είναι ο 
ΑΑΟ και το 201 ΚΕΦΑ, αναλόγως των περιπτώσεων και τον τόπο που αυτές θα λαμβάνουν χώρα, 
κατόπιν αίτησης του Αναδόχου. 
 
 9. Επισημαίνεται ότι, εάν κάποια υλικά κριθούν από την Υπηρεσία ότι είναι άμεσης προ-
τεραιότητας, θα ζητείται από τον Ανάδοχο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, η συντόμευση του χρόνου διακί-
νησής τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται ως δυνατότητα και όχι ως υποχρέωση του Ανα-
δόχου και σε καμία περίπτωση η αδυναμία υλοποίησής της δεν θα επισύρει ποινικές κυρώσεις, εφόσον 
βέβαια ο χρόνος διακίνησης είναι εντός του μέγιστου οριζόμενου στο παρόν Άρθρο. 
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Άρθρο 11ο 

Απαιτήσεις Υπηρεσίας, Ευθύνες/Υποχρεώσεις Αναδόχου, Ασφάλιση / Αποζημιώσεις, 
Έλεγχος Μεταφορών κλπ. 

 
 Οι Απαιτήσεις Υπηρεσίας, Ευθύνες/Υποχρεώσεις Αναδόχου, Ασφάλιση/ αποζημιώσεις, Έλεγχος 
Μεταφορών καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, παρατίθενται στους ει-
δικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, (Παράρτημα «Γ» της διακήρυξης Δ.05/21), καθώς και 
στην προσφορά του αναδόχου ως παράρτημα «Α» της παρούσας. 

 
 

M Ε Ρ Ο Σ   ΤΕΤΑΡΤΟ 
Λ Ο Ι Π Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 

 
Άρθρο 12ο 

Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης 
 

 Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται 
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
(Άρθρο 201 του Ν.4412/16). 
 
 

Ά ρ θ ρ ο 13ο 
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
1. Η σύμβαση θεωρείται ότι : 

α. Ολοκληρώθηκε, όταν παρέλθει η χρονική διάρκειά της ή όταν αναλωθεί η προϋ-
πολογισθείσα αξία της, όποιο γεγονός εκ των δύο (2) επέλθει πρώτο. 

β. Εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι κάτωθι, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 202 του 
Ν.4412/16, προϋποθέσεις:  

 (1)  Παρασχέθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου, ή το αντι-
κείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από την 
Υπηρεσία και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της Σύμβασης. 

 (2) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθη-
καν και έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 

(3) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμ-
βαση. 

 
Άρθρο 14ο 

Επισημάνσεις επί της Υλοποίησης της Σύμβασης 
 

 1. Κατά την υλοποίηση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συ-
μπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, τόσο για την υπερατλαντική μεταφορά, όσο και για τη 
μεταφορά εντός των ΗΠΑ, χρήσης των μέσων των ΕΔ ή άλλου FREIGHT FORWARDER. Στις περι-
πτώσεις αυτές εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

  α. Οι μεταφορές υλικών που απαιτείται, κατά την κρίση της ΠΑ, να γίνουν με στρατιω-
τικό Α/Φ. 

  β. Οι μεταφορές κατεπειγόντων υλικών οι οποίες διενεργούνται βάσει άλλων όρων και 
προϋποθέσεων και απαιτούν ταχύτερη διακίνηση (ταχυμεταφορές). 

  γ. Οι μεταφορές υλικών που διακινούνται με μέριμνα των Αρχών των ΗΠΑ ή εμπορικών 
ή κατασκευαστικών Οίκων των ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση οι εμπορικοί ή 
κατασκευαστικοί Οίκοι θα είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και για 
τις τελωνειακές διεκπεραιώσεις στις ΗΠΑ. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις (εξαιρουμένων των 
υλικών που είναι υπό εγγύηση ή το κόστος αυτών είναι μηδενικό), η Υπηρεσία δύναται, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, να ζητήσει προσφορά και από τον Ανάδοχο. 
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 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της Σύμβασης, εφόσον δη-
μιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διακίνηση των υλικών ή κριθεί ως ασύμφορη για την 
εκτέλεση του έργου της, δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/16. 

 4.  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοα-
σφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/16. 

 

 5. Όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι ουσιώδεις. 

 6. Η Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 
 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο Σμχος (E) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 

Υποδιοικητής 

 
Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης  
    Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772                                                   ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
                                                                                            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
                                                                                            ΕΛΕΥΣΙΝΑ,  08 Φεβ 21 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας………………………… 
Κατάστημα……………………………………. 
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 
                 Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς :  Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)  
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ………………………………………. 
 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διυζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ ... (και ολογράφως) ... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ..., 
ΑΦΜ......,Ταχ. Δνση ... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθ. .../...Σύμβασης, που 
υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ... (Αρ. Διακήρυξης .../...,Ημ/νία Διενέργειας Διαγωνισμού 
..................) προς κάλυψη αναγκών του .... και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας ... ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι................., οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    
 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (E) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης  
   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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