
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ) ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2021 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ (COURIER)  

 1. Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 
καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την 
ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης - ταχυμεταφοράς αεροπορικώς των υλικών της 
ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ (Courier). 

 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και ΦΠΑ. 

 3. Αναθέτουσα Αρχή είναι το 201 Κέντρο Εφοδιασμού (201ΚΕΦΑ) της Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΠΑ). 

 4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις 
προσφοράς τους ως εξής : 

  α.  Αποστολή τους στην διεύθυνση 201 ΚΕΦΑ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Λ. ΓΕΛΑΣ 1, ΤΚ.19200 ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή 
courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία (Κεντρική Γραμματεία του 201ΚΕΦΑ), από την οποία θα 
χαρακτηρίζονται με σχετικό πρωτόκολλο, μέχρι την 18-02-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00μμ. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το 
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
  β.  Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
στην Υπηρεσία μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται μη κανονικές και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
  5. 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 . 
 
 

 

ΠΡΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 Τηλ. 210-5504390, -4386 

ΚΟΙΝ: 201KEΦΑ/Δ5-Δ7 Φ.831/ΑΔ.2384   

 Σ.810    

 Ελευσίνα, 09  Φεβ  21 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21PROC008120533 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΨΜΩ16-Ε70 
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  β. Για θέματα σχετικά με τους ειδικούς όρους διακίνησης υλικών στη  Διεύθυνση 
Διακίνησης (Δ7), αρμόδιος χειριστής: Ανθσγός (ΤΕΦ) Γεώργιος Μπράμης (τηλ. 2105504207, 
-4202, -4200, e-mail : d7dir.201sd@haf.gr . 
 

6. 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 
διευκρινίσεις. 

 
7. Τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις του 

Α/Δ Ελευσίνας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου από το γραφείο 
ασφαλείας της Μονάδας μας (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 550 4006 - 4032, e-mail : 
d51.201sd@haf.gr). 
 
 8. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 9. Η σύμβαση (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) που θα συναφθεί θα έχει ισχύ ένα (1) 
έτος ή έως τη συμπλήρωση της συμβατικής αξίας, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο. 

         10. Αντίγραφα της πρόσκλησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την 
επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
«Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
«Β» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
«Γ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
«Δ» ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Σμήναρχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης 
 Διοικητής  

Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης 
   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

mailto:d7dir.201sd@haf.gr
http://www.haf.gr/
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.831/ΑΔ.2384/Σ.810  

 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 09 Φεβ 21 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Αεροπορική ταχυμεταφορά των υλικών της ΠΑ από και 

προς τις ΗΠΑ (Courier) 

 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 201 ΚΕΦΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ 

20.000,00 € (Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και  
Φ.Π.Α ) 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΑΥ 904/26-1-21/ΔΑΥ/Γ3,  ΑΛΕ 2420189001, 

Ε.Φ.101120401, Π/Υ 2021, ΑΔΑΜ: 21REQ008102867 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 
6,27868% 

(οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στη 
 τιμή της προσφοράς) 

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

 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας μετά την 
αφαίρεση των κρατήσεων). Κατά την πληρωμή θα 
παρακρατείται ο προβλεπόμενος από άρθρο 64 του 
Ν.4172/13 φόρος εισοδήματος 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Ένα (1) έτος από υπογραφής του ή έως τη συμπλήρωση 
της συμβατικής αξίας, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18 Φεβ 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 
 Υποδιοικητής  

Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης 
   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 



 

 

4 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο  

 1.  Αντικείμενο της παρούσας είναι η σύναψη Σύμβασης, μέσω της υποβολή  
γραπτών προσφορών, για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την αεροπορική 
ταχυμεταφορά των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ, με διαδικασίες τύπου courier (door to 
door), καθώς και εντός των ΗΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 20.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή). 

          2. Αναφορικά με το ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:  

 α. Οι δαπάνες μεταφοράς υλικών που προορίζονται για τα πτητικά μέσα της 
ΠΑ απαλλάσσονται επιβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 27 του Ν.2859/00 
περί ειδικών απαλλαγών. 

 β. Στις λοιπές περιπτώσεις όπου προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ, ο αναλογούν 
ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ.  
 
 

Άρθρο 2ο  
Δικαίωμα Συμμετοχής 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν οι οικονομικοί φορείς που ασκούν νομίμως 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα : 
 

▬ Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
 
▬ Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
▬ Συνεταιρισμοί. 
 
▬ Κοινοπραξίες. 

 
 2. Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του 
Ν. 4412/2016, είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμφωνιών πλαίσιο. 

 
3. Για τις ανάγκες της παρούσας, ο όρος «Οικονομικός Φορέας» αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες.  
        
  4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να 
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους, ωστόσο 
η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, δύναται να απαιτήσει να περιβληθούν 
με συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.831/ΑΔ.2384/Σ.810  

 201  ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 09 Φεβ 21 
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Άρθρο 3ο 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές θα είναι ενσφράγιστες και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
πρέπει: 

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

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
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 ελληνική. 

 
  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 προσφέροντα, η 
δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 
προσθήκες, κλπ.  

   
                  γ. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά ,θα πρέπει να 
δίνονται σε ευρώ, ενώ θα περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (έξοδα φόρτωσης και 
μεταφοράς χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, 
νόμιμες κρατήσεις καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες). 
         
                   δ. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 
προσφορά και πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται στην παρούσα.  
 
                   ε. Η αναγραφή της τιμής θα γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 
 
                  στ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
                  ζ. Η διάρκεια της ισχύς της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Οι τιμές δεν μπορούν να μπορούν να μεταβάλλονται κατά την 
διάρκεια της ισχύος προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς οι 
οικονομικοί φορείς δε δικαιούνται , κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους στην 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.  
 
  η. Μαζί με την οικονομική προφορά εντός του σφραγισμένου φακέλου ο 
οικονομικός φορέας θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι: 

   (1) Έλαβε γνώση και αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και Ειδικών 
όρων της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Διακήρυξης.  

   (2) Έλαβε γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς του 
Ελληνικού Δημοσίου.  

   (3) 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.  
 
 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής και όσες παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα, γίνεται μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Επιτροπής  και την έκδοση σχετικής απόφασης από το 201 ΚΕΦΑ. 
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3.  Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται: 
 

α. Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. 
 
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, 

 
γ. Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 
 
δ. Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή 

διαφθοράς, 
 
ε. Όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 

  
 4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Εφόσον αυτές 
υποβληθούν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολή τους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
 6. Οι προσφορές υποβάλλονται πρωτότυπες εις απλούν.  
 
         7.    Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης. 
Πιθανές ανατιμήσεις στους ναύλους των μεταφορέων ή στους τελωνειακούς δασμούς, 
αλλαγές στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων, επιβαρύνσεις κλπ., δεν δικαιολογούν 
αναπροσαρμογές στις τιμές. 
 
         8.   Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά 
τους ή μέρος αυτής μετά την κατάθεση της. Στην περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής 
αποσυρθεί ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και 
απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
  

Άρθρο 4ο  

 Αξιολόγηση Προσφορών  
 

 1. H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και ισχύουν τα εξής: 
 
  α.  Η Επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, κατατάσσοντας τους 
προμηθευτές βάσει της προσφερθείσας τιμής σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή. 

 
  β.  Στην συνέχεια η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, ως εξής : 

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

αναλυτικά τους λόγους απόρριψης 
 

   (2)  Κατατάσσει τις προσφορές που έγιναν αποδεκτές βάσει της 
χαμηλότερης προσφερθείσας τιμής και 
 
   (3) Αναδεικνύει τον τελικό μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) σύμφωνα με τη 
χαμηλότερη τιμή.  
 
 2. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των 
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προσφορών. Οι προσφορές που θα ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα αξία θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 3. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια ακριβώς 
τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
              

Άρθρο 5ο 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
 1. 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 τα εξής πρωτότυπα έγγραφά και δικαιολογητικά ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) : 

 
α. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

οικονομικού φορέα (στην περίπτωση του φυσικού προσώπου) ή των υπόχρεων κατά 
περίπτωση προσώπων (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του Ν.4412/16. Στην 
περίπτωση νομικού προσώπου, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης θα υλοποιείται εκ μέρους 
του νομίμου εκπροσώπου.  

 
β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, τις πράξεις 

ορισμού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του Διευθύνοντα 
Συμβούλου-Μελών για τις Α.Ε., καθώς επίσης το παραστατικό εκπροσώπησης.  

 
γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73, παρ. α’ & β’ του 

Ν.4412/16) (για τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης), με αντικείμενο τη συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Οι ανωτέρω ενημερότητες πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους 

    
δ.  Δικαιολογητικά τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί επί της αναθέτουσας αρχής  

(201 ΚΕΦΑ) και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου. Στην 
περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας αρκεί να καταθέσει δήλωση με τα στοιχεία του 
διαγωνισμού στον οποίο υπεβλήθησαν αρχικώς τα δικαιολογητικά καθώς και δήλωση ότι 
εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.  

 
ε.      Αντίγραφο προτύπου εξασφάλισης ποιότητας κατά ISO ή αντίστοιχο 

ισοδύναμο ισχύον διεθνές ή/και ευρωπαϊκό ή/και εθνικό πιστοποιητικό, εκδοθέν από 
ανεξάρτητους φορείς, που θα είναι εν ισχύ την ημερομηνία του διαγωνισμού και θα 
ανανεώνεται ώστε να είναι εν ισχύ κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, το οποίο θα πιστοποιεί 
την τήρηση εξασφάλισης ποιότητας μεταφορών. Για έκαστο πιστοποιητικό διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα : 

 
(1) Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από 

το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης 
Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της 
Ποιότητας. 

 
(2) Σε περίπτωση ιδιωτικού εγγράφου απαιτείται θεώρηση από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/14, είτε επικύρωση 
από δικηγόρο. 
 

(3) Η πιστοποίηση των συμμετεχόντων , θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
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καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας . 
 
              (4) Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία 
ανανέωσης ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα 
αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση λήξης του 
πιστοποιητικού, ο ανάδοχος δεσμεύεται να προσκομίσει αντίγραφο του νέου σε χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.   
           
                    στ. Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία 
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ τους στην οποία θα δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι:  
 
                                 (1)  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας (άρθρο 18 παραγρ. 2 του Ν. 4412/16), που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 

     (2)   Θα λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή 
μεταφορά των υλικών, αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης βλάβης των Εθνικών συμφερόντων 
της Ελλάδας και ότι δε θα προβούν σε παρακράτηση 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. 
 
                                  (3)  Θα αναφέρουν τις διευθύνσεις των γραφείων τους στην Ελλάδα, 
καθώς και τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις των συνεργαζόμενων εταιρειών, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11,παρ. 2 των ειδικών όρων. 
 
            (4)  Θα δεσμεύονται ότι, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, θα 
καταθέσουν δικαιολογητικά (συμβάσεις ή συμφωνητικά ή έντυπα-δηλώσεις συνεργασίας), που 
θα αποδεικνύουν τη συνεργασία τους με τις ανωτέρω δηλωθείσες συνεργαζόμενες εταιρέιες. 
 
            (5)  Θα βεβαιώνουν ότι δεν θα προβούν σε οποιανδήποτε αλλαγή των 
ανωτέρω στοιχείων, μετά τη σύναψη της Σύμβασης, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
                    2.     Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης αυτής σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (κατά το άρθρο 5 του Παραρτήματος 
«Γ»), ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς υποχρεούται :    
 
                       α. Να δηλώσει επακριβώς αν είναι δυνατόν τους προτεινόμενους 
συνεργαζόμενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας. 

 
  β. Να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών (δηλώσεις 

συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων μέσων και εκτέλεσης κάθε απαιτούμενης 
εργασίας.  

γ.  Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα : 
 

Περιγραφή τμήματος 
συμφωνίας πλαίσιο που 
προτίθεται ο οικονομικός 

φορέας να αναθέσει σε 
υπεργολάβο 

Ποσοστό 
 Υπεργολαβίας 

Επωνυμία 
 Υπεργολάβου 

Ημερομηνία  
δήλωσης  

συνεργασίας 
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                       δ.  Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται 
σκόπιμο για την ορθή διεξαγωγή της, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– την προσκόμιση 
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους υπεργολάβους 
 
 3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή 
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
 4. Εάν ο προς  την κατακύρωση μειοδότης, δεν υποβάλει εντός του ανωτέρω χρόνου, 
όπως τυχόν παρατάθηκε, τα δικαιολογητικά, ή τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν πληρούν 
τους όρους, τότε κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες που 
προβλέπονται στις παραγράφους (3) έως (5), άρθρου 103 του Ν.4412/16 και η κατακύρωση 
γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. 
 
 5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

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 
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 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης 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 προμηθευτής 
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 χιλίων ευρώ (1.000,00€). 
                       
               α.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα έτος .   
 
           β. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την 
κατάθεση εφόσον απαιτείται της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
             γ. 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. 
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             δ. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του 
συμβατικού αντικειμένου, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο 
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η 
αρχική. 
 
 3. Εγγύηση για την υποβολή των προσφορών των προμηθευτών 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 δεκτές, με 
συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. 
 
 5. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να  επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται και 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
 

Άρθρο 7ο 
Επιλογή Προμηθευτή Και Κατάρτιση Σύμβασης 

 
 1. Η επιλογή του και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα γίνει με απόφαση της 
Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε 
προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει. 
  
 3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή 
του ιδιωτικού συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. 
 
 4. 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 συλλογικού 
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 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 8ο 
Ενστάσεις – Προσφυγές 

 
 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της Πρόσκλησης καθώς και κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για 
οποιουσδήποτε 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 πρόσκλησης, η ένσταση  
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την 
αποστολή της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 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) 
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ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
 4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παράβολου 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 
αποφασίζουν διοικητικό όργανο. 
 

Άρθρο 9ο 
Τρόπος Πληρωμής –Δικαιολογητικά 

 
 1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 14 των ειδικών όρων της παρούσας 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 εξάμηνο 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. 
 
   (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 (6,27868%), οι 
οποίες αναλύονται ακολούθως: 

    
   (1). Κρατήσεις 4% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3981/59. 
 

   (2). Κρατήσεις 2% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας 
Αεροπορίας (ΕΛΟΑΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ.398/1974 και του 
άρθρου 28 του ν.3648/2008. 
 
   (3). Χαρτόσημο 2% επί των κρατήσεων ΜΤΑ και ΕΛΟΑΑ (0,12%) 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14  
του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/28.7.1931 ΦΕΚ Α’239), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
   (4). Κρατήσεις 20% επί του Χαρτοσήμου επί των κρατήσεων ΜΤΑ και 
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ΕΛΟΑΑ (0,024%)  υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του 
Ν.4169/1961 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   (5). Κρατήσεις 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016. 
 
   (6). Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων ΕΑΑΔΗΣΥ (0,0021%) και ΟΓΑ  
χαρτοσήμου 20% επί των κρατήσεων χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ (0,00042%) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. Υ.Α.  5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 335) 
 
   (7). Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 3 και παραγράφου 3 άρθρου 2 της 
υπ΄αριθμ. 1191/14-03-17(ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 
 

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

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. 
  
 

Άρθρο 10ο 
Κυρώσεις εις Βάρος του Οικονομικού Φορέα 

 
 1. Σε ότι αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση των συμβατικών 
υπηρεσιών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/16, καθώς και τα καθοριζόμενα 
στο άρθρο 17 των Ειδικών Όρων της παρούσας. 
 
 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας 
εμπρόθεσμης παράδοσης, παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 
του Ν. 4412/16). 
 
 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 

Εμπιστευτικότητα 
 

1.  Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, οφείλει να 

τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, 
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τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει.  

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο 
ανάδοχος δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό 
άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να 
γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από 
τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό 
είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
3. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 
με τις υποχρεώσεις του/ων απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και 
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 
 

Άρθρο 12ο 

Λοιπές Διατάξεις 
 

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

 2. Όλοι οι όροι  είναι ουσιώδεις. 

         3.      Οι παρόντες όροι συντονίστηκαν με την Διεύθυνση Διακίνησης Υλικού (Δ7). 

 

 

 

 

                       

 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 
 Υποδιοικητής  

Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης 
   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

                      Άρθρο 1ο 
                    Αντικείμενο 

 
 1. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι αφορούν την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου 
Έργου) διακίνησης-μεταφοράς των αεροπορικώς ταχυμεταφερομένων υλικών (courier) της 
Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αντιστρόφως, ο οποίος: 
 
  α. Θα παραλαμβάνει (receive) τα υλικά από το Α/Δ «Ελ.Βενιζέλος», 
ύστερα από ανάλογη έγγραφη ενημέρωση από το 201 ΚΕΦΑ, αφού πρώτα γίνουν οι 
τελωνειακές διαδικασίες εξαγωγής των υλικών όπου απαιτείται με ευθύνη και μέριμνα της ΠΑ, 
θα τα μεταφέρει αεροπορικώς στις ΗΠΑ, από όπου θα τα προωθεί (distribute) στον τελικό 
προορισμό (final destination), με ευθύνη και έξοδά του. 
 
  β. Θα παραλαμβάνει (receipt), ομοίως ύστερα από ανάλογη έγγραφη 
ενημέρωση του 201 ΚΕΦΑ, τα υλικά από τις διάφορες στρατιωτικές και εμπορικές πηγές του 
Εξωτερικού, θα τα συγκεντρώνει (συγκεντρωτικές παραλαβές-collect) και θα μεριμνά για τη 
μεταφορά τους στην Ελλάδα αεροπορικώς, με απευθείας 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, όπου 
απαιτείται, θα γίνονται με μέριμνα της ΠΑ). 
 
  γ. Θα παρακολουθεί (tracking) τη διακίνηση (movement and 
transportation/transit) των υλικών από την παραλαβή τους έως την παράδοσή τους στον τελικό 
προορισμό (hand receipt σε εκπρόσωπο του μεταφορέα) και θα ενημερώνει εντός ενός (1) 
σαρανταοκταώρου (48ωρου) το 201 ΚΕΦΑ αναφορικά με τα στοιχεία παράδοσης των υλικών 
και με τις τυχόν παρατηρήσεις που καταγράφηκαν. 
 
  δ. Θα διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που εξασφαλίζουν 
την ταχεία, ασφαλή, απρόσκοπτη και ελεύθερη διακίνηση των υλικών εντός των ΗΠΑ, καθώς 
και τις διατυπώσεις για την ελεύθερη εισαγωγή και εξαγωγή τους, όπου απαιτείται. 
 
                         ε.      Οφείλει να υπογράφει, τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά την 
παράδοση των υλικών στον τελικό αποδέκτη, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που να 
πιστοποιούν αντίστοιχα την παραλαβή-παράδοση αυτών. 
   
 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. Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, καλύπτει 
πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση, τη μεταφορά του συνόλου των υλικών που διαχειρίζονται οι 
Ένοπλες Δυνάμεις. 
 

Άρθρο 2ο 
Κριτήριο Ανάθεσης 

 1. Ως κριτήριο ανάθεσης-ανάδειξης μειοδότη Αναδόχου, ορίζεται η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 
 

Άρθρο 3ο  
Κατάρτιση Οικονομικών Προσφορών-Τιμές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 
Φ.831/ΑΔ.2384/Σ.810  

 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 09 Φεβ 21 
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 1. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ (€) και να 
κατατεθούν υποχρεωτικά σε κατηγορίες βάρους ανά μισό κιλό και έως 70 κιλά, σύμφωνα με 
τους ακόλουθους Πίνακες: 

  α. Για τη μεταφορά υλικών από την Ελλάδα στις ΗΠΑ (συχνότητα 30%): 
 

Α/Α 
Κατηγορίες Υλικών 
(βάρος σε κιλά) 

Τιμή ανά Κατηγορία 
βάρους υλικού 

Συχνότητα 
(%) 

Αποτέλεσμα 
(Τιμή Χ Συχνότητα) 

1 0,01-0,50  2,50  

2 0,51-1,00  2,50  

3 1,01-1,50  2,50  

4 1,51-2,00  2,50  

5 2,01-2,50  2,50  

6 2,51-3,00  2,50  

7 3,01-3,50  2,50  

8 3,51-4,00  2,50  

9 4,01-4,50  2,50  

10 4,51-5,00  2,50  

11 5,01-5,50  2,50  

12 5,51-6,00  2,50  

13 6,01-6,50  2,50  

14 6,51-7,00  2,50  

15 7,01-7,50  2,50  

16 7,51-8,00  2,50  

17 8,01-8,50  2,50  

18 8,51-9,00  2,50  

19 9,01-9,50  2,50  

20 9,51-10,00  2,50  

21 10,01-10,50  1,00  

22 10,51-11,00  1,00  

23 11,01-11,50  1,00  

24 11,51-12,00  1,00  

25 12,01-12,50  1,00  

26 12,51-13,00  1,00  

27 13,01-13,50  1,00  

28 13,51-14,00  1,00  

29 14,01-14,50  1,00  

30 14,51-15,00  1,00  

31 15,01-15,50  1,00  

32 15,51-16,00  1,00  

33 16,01-16,50  1,00  

34 16,51-17,00  1,00  

35 17,01-17,50  1,00  

36 17,51-18,00  1,00  

37 18,01-18,50  1,00  

38 18,51-19,00  1,00  

39 19,01-19,50  1,00  

40 19,51-20,00  1,00  

41 20,01-20,50  0,50  

42 20,51-21,00  0,50  

43 21,01-21,50  0,50  

44 21,51-22,00  0,50  

45 22,01-22,50  0,50  

46 22,51-23,00  0,50  
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47 23,01-23,50  0,50  

48 23,51-24,00  0,50  

49 24,01-24,50  0,50  

50 24,51-25,00  0,50  

51 25,01-25,50  0,50  

52 25,51-26,00  0,50  

53 26,01-26,50  0,50  

54 26,51-27,00  0,50  

55 27,01-27,50  0,50  

56 27,51-28,00  0,50  

57 28,01-28,50  0,50  

58 28,51-29,00  0,50  

59 29,01-29,50  0,50  

60 29,51-30,00  0,50  

61 30,01-30,50  0,50  

62 30,51-31,00  0,50  

63 31,01-31,50  0,50  

64 31,51-32,00  0,50  

65 32,01-32,50  0,50  

66 32,51-33,00  0,50  

67 33,01-33,50  0,50  

68 33,51-34,00  0,50  

69 34,01-34,50  0,50  

70 34,51-35,00  0,50  

71 35,01-35,50  0,50  

72 35,51-36,00  0,50  

73 36,01-36,50  0,50  

74 36,51-37,00  0,50  

75 37,01-37,50  0,50  

76 37,51-38,00  0,50  

77 38,01-38,50  0,50  

78 38,51-39,00  0,50  

79 39,01-39,50  0,50  

80 39,51-40,00  0,50  

81 40,01-40,50  0,17  

82 40,51-41,00  0,17  

83 41,01-41,50  0,17  

84 41,51-42,00  0,17  

85 42,01-42,50  0,17  

86 42,51-43,00  0,17  

87 43,01-43,50  0,17  

88 43,51-44,00  0,17  

89 44,01-44,50  0,17  

90 44,51-45,00  0,17  

91 45,01-45,50  0,17  

92 45,51-46,00  0,17  

93 46,01-46,50  0,17  

94 46,51-47,00  0,17  

95 47,01-47,50  0,17  

96 47,51-48,00  0,17  

97 48,01-48,50  0,17  

98 48,51-49,00  0,17  

99 49,01-49,50  0,17  

100 49,51-50,00  0,17  
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101 50,01-50,50  0,17  

102 50,51-51,00  0,17  

103 51,01-51,50  0,17  

104 51,51-52,00  0,17  

105 52,01-52,50  0,17  

106 52,51-53,00  0,17  

107 53,01-53,50  0,17  

108 53,51-54,00  0,17  

109 54,01-54,50  0,17  

110 54,51-55,00  0,17  

111 55,01-55,50  0,17  

112 55,51-56,00  0,17  

113 56,01-56,50  0,17  

114 56,51-57,00  0,17  

115 57,01-57,50  0,17  

116 57,51-58,00  0,17  

117 58,01-58,50  0,17  

118 58,51-59,00  0,17  

119 59,01-59,50  0,17  

120 59,51-60,00  0,17  

121 60,01-60,50  0,17  

122 60,51-61,00  0,17  

123 61,01-61,50  0,17  

124 61,51-62,00  0,17  

125 62,01-62,50  0,17  

126 62,51-63,00  0,17  

127 63,01-63,50  0,17  

128 63,51-64,00  0,17  

129 64,01-64,50  0,17  

130 64,51-65,00  0,17  

131 65,01-65,50  0,15  

132 65,51-66,00  0,15  

133 66,01-66,50  0,15  

134 66,51-67,00  0,15  

135 67,01-67,50  0,15  

136 67,51-68,00  0,15  

137 68,01-68,50  0,15  

138 68,51-69,00  0,15  

139 69,01-69,50  0,15  

140 69,51-70,00  0,15  

Άθροισμα  Τ1 

 
  β. Για τη μεταφορά υλικών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα (συχνότητα 70%): 
 

Α/Α 
Κατηγορίες Υλικών 
(βάρος σε κιλά) 

Τιμή ανά Κατηγορία 
βάρους υλικού 

Συχνότητα 
(%) 

Αποτέλεσμα 
(Τιμή Χ Συχνότητα) 

1 0,01-0,50  2,50  

2 0,51-1,00  2,50  

3 1,01-1,50  2,50  

4 1,51-2,00  2,50  

5 2,01-2,50  2,50  

6 2,51-3,00  2,50  

7 3,01-3,50  2,50  

8 3,51-4,00  2,50  
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9 4,01-4,50  2,50  

10 4,51-5,00  2,50  

11 5,01-5,50  2,50  

12 5,51-6,00  2,50  

13 6,01-6,50  2,50  

14 6,51-7,00  2,50  

15 7,01-7,50  2,50  

16 7,51-8,00  2,50  

17 8,01-8,50  2,50  

18 8,51-9,00  2,50  

19 9,01-9,50  2,50  

20 9,51-10,00  2,50  

21 10,01-10,50  1,00  

22 10,51-11,00  1,00  

23 11,01-11,50  1,00  

24 11,51-12,00  1,00  

25 12,01-12,50  1,00  

26 12,51-13,00  1,00  

27 13,01-13,50  1,00  

28 13,51-14,00  1,00  

29 14,01-14,50  1,00  

30 14,51-15,00  1,00  

31 15,01-15,50  1,00  

32 15,51-16,00  1,00  

33 16,01-16,50  1,00  

34 16,51-17,00  1,00  

35 17,01-17,50  1,00  

36 17,51-18,00  1,00  

37 18,01-18,50  1,00  

38 18,51-19,00  1,00  

39 19,01-19,50  1,00  

40 19,51-20,00  1,00  

41 20,01-20,50  0,50  

42 20,51-21,00  0,50  

43 21,01-21,50  0,50  

44 21,51-22,00  0,50  

45 22,01-22,50  0,50  

46 22,51-23,00  0,50  

47 23,01-23,50  0,50  

48 23,51-24,00  0,50  

49 24,01-24,50  0,50  

50 24,51-25,00  0,50  

51 25,01-25,50  0,50  

52 25,51-26,00  0,50  

53 26,01-26,50  0,50  

54 26,51-27,00  0,50  

55 27,01-27,50  0,50  

56 27,51-28,00  0,50  

57 28,01-28,50  0,50  

58 28,51-29,00  0,50  

59 29,01-29,50  0,50  

60 29,51-30,00  0,50  

61 30,01-30,50  0,50  

62 30,51-31,00  0,50  
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63 31,01-31,50  0,50  

64 31,51-32,00  0,50  

65 32,01-32,50  0,50  

66 32,51-33,00  0,50  

67 33,01-33,50  0,50  

68 33,51-34,00  0,50  

69 34,01-34,50  0,50  

70 34,51-35,00  0,50  

71 35,01-35,50  0,50  

72 35,51-36,00  0,50  

73 36,01-36,50  0,50  

74 36,51-37,00  0,50  

75 37,01-37,50  0,50  

76 37,51-38,00  0,50  

77 38,01-38,50  0,50  

78 38,51-39,00  0,50  

79 39,01-39,50  0,50  

80 39,51-40,00  0,50  

81 40,01-40,50  0,17  

82 40,51-41,00  0,17  

83 41,01-41,50  0,17  

84 41,51-42,00  0,17  

85 42,01-42,50  0,17  

86 42,51-43,00  0,17  

87 43,01-43,50  0,17  

88 43,51-44,00  0,17  

89 44,01-44,50  0,17  

90 44,51-45,00  0,17  

91 45,01-45,50  0,17  

92 45,51-46,00  0,17  

93 46,01-46,50  0,17  

94 46,51-47,00  0,17  

95 47,01-47,50  0,17  

96 47,51-48,00  0,17  

97 48,01-48,50  0,17  

98 48,51-49,00  0,17  

99 49,01-49,50  0,17  

100 49,51-50,00  0,17  

101 50,01-50,50  0,17  

102 50,51-51,00  0,17  

103 51,01-51,50  0,17  

104 51,51-52,00  0,17  

105 52,01-52,50  0,17  

106 52,51-53,00  0,17  

107 53,01-53,50  0,17  

108 53,51-54,00  0,17  

109 54,01-54,50  0,17  

110 54,51-55,00  0,17  

111 55,01-55,50  0,17  

112 55,51-56,00  0,17  

113 56,01-56,50  0,17  

114 56,51-57,00  0,17  

115 57,01-57,50  0,17  

116 57,51-58,00  0,17  
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117 58,01-58,50  0,17  

118 58,51-59,00  0,17  

119 59,01-59,50  0,17  

120 59,51-60,00  0,17  

121 60,01-60,50  0,17  

122 60,51-61,00  0,17  

123 61,01-61,50  0,17  

124 61,51-62,00  0,17  

125 62,01-62,50  0,17  

126 62,51-63,00  0,17  

127 63,01-63,50  0,17  

128 63,51-64,00  0,17  

129 64,01-64,50  0,17  

130 64,51-65,00  0,17  

131 65,01-65,50  0,15  

132 65,51-66,00  0,15  

133 66,01-66,50  0,15  

134 66,51-67,00  0,15  

135 67,01-67,50  0,15  

136 67,51-68,00  0,15  

137 68,01-68,50  0,15  

138 68,51-69,00  0,15  

139 69,01-69,50  0,15  

140 69,51-70,00  0,15  

Άθροισμα Τ2 

 
 2. Ως ανάδοχος για το σύνολο των μεταφορών θα αναδειχθεί η εταιρεία με τη 
χαμηλότερη Τελική Τιμή (Τ), η οποία θα προκύψει από τον Τύπο: 
 

Τ = Τ1 Χ 30% + Τ2 Χ 70%, όπου 
 
Τ1 είναι το άθροισμα των τιμών που θα κατατεθούν για τη μεταφορά υλικών από την Ελλάδα 
στις ΗΠΑ και Τ2 το άθροισμα των τιμών που θα κατατεθούν για τη μεταφορά υλικών από τις 
ΗΠΑ στην Ελλάδα. 
 
         3. Επί των ανωτέρω παρατίθενται οι ακόλουθες επεξηγήσεις - διευκρινίσεις: 
 
  α. Η κατάθεση τιμής ανά κατηγορία σε όλες τις κατηγορίες και των δύο (2) 
Πινάκων είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς.  
 
  β. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με βάση την κατηγορία (αναλόγως του 
βάρους του) στην οποία εμπίπτει το κάθε κιβώτιο ξεχωριστά.  
 
  γ. Σε περίπτωση δεκαδικών, η στρογγυλοποίηση του βάρους θα γίνεται 
στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα, ενώ σε περίπτωση αναγραφής του βάρους σε pounds, 
ισχύει η μετατροπή 1lb (pound) = 0,4536 Kg.   
 
  δ. Εάν το ογκομετρικό βάρος του μεταφερόμενου υλικού είναι μεγαλύτερο 
από το πραγματικό, η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος που υπολογίζεται ως 
εξής: ογκομετρικό βάρος Kg=(μήκος) Χ (πλάτος) Χ (ύψος) εκ./5.000. 
   
         4. Οι ανωτέρω τελικές τιμές (T) θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών και την κατάταξη των μειοδοτών βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 
 
         5 . Στις κατατεθείσες τιμές της προσφοράς, οι οποίες θα αφορούν τόσο στην 
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αεροπορική μεταφορά από και προς τις ΗΠΑ, όσο και την εσωτερική, εντός των ΗΠΑ, 
μεταφορά, θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα του Αναδόχου έως την παράδοση των 
υλικών στον τελικό αποδέκτη [συσκευασία, σήμανση κιβωτίων, διεκπεραίωση, τελωνειακές 
διατυπώσεις, εκτελωνιστικά δικαιώματα, έκδοση Εγγυητικής/ών Επιστολής/ών προς τις 
Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ, έξοδα αδειών εισαγωγής-εξαγωγής υλικών, φορτοεκφορτώσεις 
(με χρήση ή μη μηχανικών μέσων), εργατικά, πρακτορειακά κλπ.], η αμοιβή του Αναδόχου και 
οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Πέραν αυτών των τιμών, ουδέν ποσό θα καταβάλλεται από την 
ΠΑ. Από τις εν λόγω τιμές εξαιρούνται: 

  α. Ο επίναυλος καυσίμου, ο οποίος θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο με την 
προσκόμιση ανάλογου πιστοποιητικού από την επίσημη ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας 
που εκτέλεσε τη μεταφορά και στο οποίο θα βεβαιώνεται κάθε φορά το ύψος του επίναυλου. 

  β.    Τυχόν έξοδα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, για τα οποία δεν ευθύνεται ο 
Ανάδοχος (π.χ. έξοδα επανασυσκευασίας των υλικών, σε περιπτώσεις αποσυσκευασίας 
αυτών για έλεγχο από κρατικές Αρχές ή από προσωπικό της ΠΑ). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με βάση τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την αιτία των 
εξόδων. 
 
         6. Ειδικά για τους δασμούς και τους φόρους, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
  α. Τα υλικά της ΠΑ, κατ’ αρχή, εξαιρούνται δασμών και φόρων. 

  β. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος απαιτήσει δασμούς και φόρους θα 
πρέπει, πριν από την παραλαβή των υλικών, να ενημερώσει το 201 ΚΕΦΑ για το κόστος 
αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη μεταφορά σε 
οικονομικό φορέα που δύναται να μεταφέρει τα υλικά χωρίς την απαίτηση χρέωσης δασμών 
και φόρων. 

  γ. Ομοίως, σύμφωνα με το CFR μεταξύ ΗΠΑ-Ελλάδας και χωρών ΝΑΤΟ, 
δεν χρεώνονται δασμοί και φόροι. Για μεγαλύτερες αξίες υλικών οι εταιρείες courier χρεώνουν 
τυπικά δασμούς και φόρους, αλλά στο τέλος του έτους τους επιστρέφεται. 

  δ. Όταν τα υλικά αποστέλλονται στις ΗΠΑ για επισκευή, απαλλάσσονται 
φόρων και δασμών, καθόσον η συνδιαλλαγή δεν είναι πώληση, ενώ και στα φορτωτικά 
έγγραφα να δηλώνεται η ΠΑ ως Αποστολέας (όχι Πωλητής). 

  ε. Κατά την εξαγωγή τους από τις ΗΠΑ και εισαγωγή τους στην Ελλάδα, ο 
φόρος (VAT) έχει εξοφληθεί από την ΠΑ προς τον πωλητή με το τιμολόγιο αγοράς (εάν τα 
υλικά είναι καινούργια). Σε περίπτωση επισκευασμένων, απαλλάσσονται δασμών και φόρων  
λόγω CFR, και σε αυτή την περίπτωση το τελωνείο των ΗΠΑ εξοφλεί/οριστικοποιεί την 
επανεξαγωγή στο σύστημα ατελώς, επειδή φαίνεται από την εγγραφή εισόδου στο σύστημα 
ότι εισήχθησαν με status προσωρινής εισαγωγής και επιστροφής για επισκευή και όχι για 
πώληση (ως απόρροια του προσωρινού καθεστώτος εισαγωγής προς επιθεώρηση/επισκευή 
και επιστροφής και όχι πώλησης). 

  στ. Το πρόσθετο τιμολόγιο προς τον Ανάδοχο που θα αναφέρει δασμούς 
και φόρους, δεν κρίνεται αποδεκτό εάν δεν συνοδεύεται από το επίσημο παραστατικό 
(αντίγραφο) του φορέα έκδοσης και είσπραξης των χρηματικών ποσών με ανάλυση, ήτοι του 
τελωνείου των ΗΠΑ. 

  ζ. Στις περιπτώσεις που η ΠΑ θα χρεώνεται από τον Ανάδοχο με δασμούς 
και φόρους, ως αποστολέας/παραλήπτης και κάτοχος των υλικών, το παραστατικό αυτό θα 
πρέπει να εκδίδεται στο όνομα της ΠΑ, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή των εν λόγω 
εξόδων λόγω φοροαπαλλαγής όλων των υλικών της ΠΑ που εισάγονται ή εξάγονται προς/από 
τις ΗΠΑ. 

 
 7. Αναφορικά με το ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα :  
 
  α. Οι δαπάνες μεταφοράς υλικών που προορίζονται για τα πτητικά μέσα 
της ΠΑ απαλλάσσονται επιβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 27 του 
Ν.2859/00 περί ειδικών απαλλαγών. 
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  β. Στις λοιπές περιπτώσεις όπου προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ, ο 
αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ.  

 
 8. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης. 
Πιθανές ανατιμήσεις στους ναύλους των μεταφορέων ή στους τελωνειακούς δασμούς, 
αλλαγές στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων, επιβαρύνσεις κλπ., δεν δικαιολογούν 
αναπροσαρμογές στις τιμές.  
  

Άρθρο 4ο 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο, θα διενεργείται τμηματικά και σε ΕΥΡΩ, για τις υπηρεσίες 
που θα ολοκληρώνονται, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος 
(ΤΧΕ),  από το 201 ΚΕΦΑ στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο. 
 
 2. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή του αναδόχου δικαιολογητικά, είναι τα 
ακόλουθα : 
 
  α. Τιμολόγιο του Αναδόχου, στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς και 
ολογράφως ο τόπος, ο εμπορικός οίκος από ή προς τον οποίο έγινε η μεταφορά, ο όγκος και 
το βάρος των υλικών, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας (Ο/N ή D/N) ή αριθμός κιβωτίων (box 
number), ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρεώσεων. 
 
  β. Δικαιολογητικά με τα οποία θα βεβαιώνονται οι διαστάσεις και το βάρος 
των υλικών, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με το βάρος που έχει κοστολογηθεί. 
 
  γ. Πρωτότυπη ή αντίγραφο φορτωτικής της Αεροπορικής Εταιρείας (Α.Ε.) 
για την αεροπορική μεταφορά, από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια το Α/Δ προορισμού, 
o αριθμός airway bill, η ποσότητα των κιβωτίων, αναλυτικά το βάρος αυτών, καθώς και το Ο/N 
ή D/N ή Box Number . 
 

  δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά τα 
ισχύοντα. 
  

  ε.  Αντίγραφο της εντολής ανάθεσης της μεταφοράς από το 201 ΚΕΦΑ 
στον Ανάδοχο.  
 
  στ. Αποδεικτικά παραλαβής των υλικών και ειδικότερα: 
 
   (1) Για τα υλικά που παραλαμβάνονται από εταιρείες-οίκους των 
ΗΠΑ για προώθηση στην Ελλάδα, Απόδειξη Παραλαβής Υλικών [Reciept of Goods (RoG)], επί 
της οποίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραλαβής. 
 
   (2) Για τα υλικά που προωθούνται από την Ελλάδα σε 
εταιρείες-οίκους των ΗΠΑ, Απόδειξη Παράδοσης Υλικών [Proof of Delivery (PoD)], που θα 
που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κάτωθι πίνακα: 
 

Proof of Delivery (PoD) 
 

Freight Forwarder/Μεταφορέας  

AWB No  

REF No  

Quantity/Ποσότητα   
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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………………………… 

 
  ζ. Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης της Μεταφοράς, το οποίο θα εκδίδεται 
από  τα αρμόδια όργανα του 201 ΚΕΦΑ, όπου θα αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα 
στοιχεία των κιβωτίων (διαστάσεις, βάρος, όγκος) και στο οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχουν 
παρατηρήσεις για καθυστερημένη διεκπεραίωση της μεταφοράς ή διαφορές κατά τη διακίνηση 
των κιβωτίων (απώλεια-φθορές κλπ.). 
 
  η. Τα κατά περίπτωση παραστατικά-δικαιολογητικά που θα αιτιολογούν τις 
ακόλουθες πρόσθετες χρεώσεις: 
 
   (1) Τον επίναυλο καυσίμου, ο οποίος θα καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο με την προσκόμιση ανάλογου πιστοποιητικού από την επίσημη ιστοσελίδα της 
αεροπορικής εταιρείας που εκτέλεσε τη μεταφορά και στο οποίο θα βεβαιώνεται κάθε φορά το 
ύψος του επίναυλου. 
 
   (2) Τα έξοδα επανασυσκευασίας, καθώς και άλλα απρόβλεπτα 
έξοδα, πλήρως αιτιολογημένα. 
 
             θ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
 

3. Η πληρωμή θα διενεργείται μέσα σε εξήντα (60) ημερών το αργότερο από την 
ημερομηνία παραλαβής όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τον Φορέα 
Πληρωμής (201ΚΕΦΑ/Δ5), εφόσον από το γενόμενο έλεγχο ευρεθούν ότι είναι πλήρη, ορθά 
και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης 
παρατηρήσεων στο Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης της Μεταφοράς. 

 
4. Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών, η 

Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το 
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, σε 
επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις 
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 

 
  5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται : 
 
   α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο φορέα. 
 
   β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
 
  6. Δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε 
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υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή 
του συμβατικού αντικειμένου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
κλπ). 

             7. Κατά την πληρωμή του οικονομικού φορέα, παρακρατείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν.4254/14, 
φόρος εισοδήματος ποσοστού 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της 
συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων), ενώ οι οικονομικοί φορείς 
εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων 
αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής 
τους. 

  
 8. 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. Στις λοιπές περιπτώσεις όπου προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ, ο 
αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ.    
 
 9. Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,27868%, οι 
οποίες αναλύονται ως κατωτέρω :  
 

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4 % 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2 % 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00042% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 

0,06% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% 

Σύνολο 6,27868% 

 
  

Άρθρο 5ο  
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αναδόχου 

 
 1. 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.  
 
 2. Ο Ανάδοχος: 
 
  α. Προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την ταχεία, 
ασφαλή, απρόσκοπτη και ελεύθερη διακίνηση των υλικών από και προς τις ΗΠΑ, καθώς και 
εντός των ΗΠΑ. 
 
  β. Μεριμνά: 
 
   (1) Για την αεροπορική μεταφορά των υλικών από και προς τις 
ΗΠΑ, με Αεροσκάφη (Α/Φ) Αεροπορικών Εταιρειών (Α.Ε.) που πραγματοποιούν απευθείας 
πτήσεις από την Ελλάδα στις ΗΠΑ και αντιστρόφως. Από τις Α.Ε., που θα χρησιμοποιεί ο 
Ανάδοχος, εξαιρούνται οι Τουρκικές Αερογραμμές και οι Αερογραμμές χωρών προσκείμενων 
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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. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απευθείας πτήση, θα επιλέγεται υποχρεωτικά δρομολόγιο 
μέσω σταθμού μεταφόρτωσης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ (πλην της Τουρκίας). 
 
   (2) Για την εσωτερική, εντός των ΗΠΑ, μεταφορά των υλικών 
(αεροπορικώς ή οδικώς). 
 
  γ. Παρακολουθεί (tracking) τη διακίνηση (movement and 
transportation/transit) των υλικών από την παραλαβή τους έως την παράδοσή τους στον τελικό 
προορισμό (hand receipt σε εκπρόσωπο του μεταφορέα). 
 
  δ. Οφείλει να υπογράφει, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά την 
παράδοση των υλικών στον τελικό αποδέκτη, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που να 
πιστοποιούν αντίστοιχα την παραλαβή-παράδοση αυτών. 
 
 3. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έχουν ως ακολούθως: 
 
  α. Σκέλος μεταφοράς από την Ελλάδα στις ΗΠΑ: 
 
   (1) Παραλαμβάνει τα υλικά από εκπρόσωπο του 201 ΚΕΦΑ στο 
χώρο εκτελωνισμού του Α/Δ «Ελ.Βενιζέλος». Επισημαίνεται ότι η ΠΑ ευθύνεται για τις 
διαδικασίες αδειών εξαγωγής των υλικών, την κατάλληλη για υπερπόντια πτήση συσκευασία 
αυτών, καθώς και την απεντόμωση των κιβωτίων που θα παραδίδονται προς μεταφορά.  
 
   (2) Μεριμνά για την εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών αεροπορική 
μεταφορά τους στις ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι οι φορτωτικές θα εκδίδονται στο όνομα της ΠΑ με 
NOTIFIED PARTY τον τελικό παραλήπτη στις ΗΠΑ.  
 
   (3) Εξασφαλίζει τα απαιτούμενα μέσα φορτοεκφόρτωσης και τα 
κατάλληλα μεταφορικά μέσα για την παραλαβή των υλικών και την περαιτέρω προώθησή τους 
στον τελικό αποδέκτη εντός των ΗΠΑ με ευθύνη και έξοδά του.  
 
   (4) Μεριμνά για την έκδοση αδειών εισαγωγής των υλικών στις 
ΗΠΑ, για τις τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς για την διεκπεραίωση κάθε άλλης διατύπωσης 
που απαιτείται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ, χωρίς επιπλέον κόστος και σύμφωνα με το 22CFR 
123.4(α)(1). 
 
   (5) Μεριμνά για την εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
άφιξη των υλικών στις ΗΠΑ, προώθηση και παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη εντός των 
ΗΠΑ (αεροπορικώς ή και οδικώς). 
 
   (6) Ενημερώνει, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την 
παράδοση των υλικών στον τελικό αποδέκτη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μήνυμα 
τηλεομοιοτυπίας (fax) το 201 ΚΕΦΑ για την ολοκλήρωση της μεταφοράς, καθώς και για την 
ακριβή ημερομηνία παράδοση τους. 
 
  β. Σκέλος μεταφοράς από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα: 
 
   (1) Παραλαμβάνει τα υλικά από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή 
του επισκευαστικού οίκου, όπως θα του υποδειχθεί από το 201 ΚΕΦΑ, προκειμένου να τα 
μεταφέρει στην Ελλάδα και τα παραδώσει σε εκπρόσωπο του 201 ΚΕΦΑ στο Α/Δ 
«Ελ.Βενιζέλος» εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους (στις ΗΠΑ), με 
ευθύνη και έξοδά του. 
 
   (2) Ελέγχει τα αναφερόμενα στη φορτωτική στοιχεία, προς 
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διαπίστωση της ύπαρξης αυτών, καθώς και την καλή κατάσταση των παραλαμβανόμενων 
κιβωτίων, είτε αυτά είναι μοναδιαία, είτε multipacks, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας. 
 
   (3) Ελέγχει εάν στα κιβώτια αναγράφεται καθαρά στην εξωτερική 
τους επιφάνεια ο παραλήπτης (ΠΑ-201 ΚΕΦΑ). Σε περίπτωση παραλείψεων, ενημερώνει 
σχετικά τον αποστολέα για λήψη μέτρων σε επόμενες αποστολές και μεριμνά για την 
αναγραφή των στοιχείων. Επιπλέον φροντίζει για την τοποθέτηση, στην εξωτερική επιφάνεια 
των κιβωτίων, αυτοκόλλητων πινακίδων με τα στοιχεία της εταιρείας του και τυπωμένο τον 
αριθμό κιβωτίου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ. 
 
   (4) Δεν παραλαμβάνει τα κιβώτια σε περίπτωση έλλειψης, 
παραβίασης ή κάκωσης αυτών και συντάσσει έγγραφη επιφύλαξη, ενημερώνοντας 
παράλληλα με έγγραφό του το 201 ΚΕΦΑ/Δ7, τον ΑΑΟ και τον οίκο (τον αποστολέα). 
 
   (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 αμερικανικές αρχές, ώστε να μπορούν τα υλικά 
να εξαχθούν ελεύθερα από τις ΗΠΑ, χωρίς επιπλέον κόστος και σύμφωνα με το 22CFR 
123.4(α)(1). 
   (6) Εκτελεί όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
και της παραλαβής βεβαιώσεων προέλευσης και λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών και 
διαβιβάζει τα αναγκαία στοιχεία στον παραλήπτη του υλικού. 
 
   (7) Μεριμνά για τη φύλαξη και τη διακίνηση εντός των ΗΠΑ, για τη 
φόρτωση επί του Α/Φ της Α.Ε. και για την αεροπορική αποστολή των υλικών στην Ελλάδα. 
 
   (8) Διασαφίζει όλα τα υλικά και μεριμνά για την έκδοση φορτωτικής. 
Επισημαίνεται ότι οι φορτωτικές του Αναδόχου θα εκδίδονται στο όνομα του  201 ΚΕΦΑ και όχι 
στο όνομα τυχόν αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 
 
   (9) Ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μήνυμα 
τηλεομοιοτυπίας (fax) το 201 ΚΕΦΑ, άμεσα, με την έκδοση της φορτωτικής, αφενός μεν για τον 
αριθμό αυτής, προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση όλων των σταδίων διακίνησης 
των υλικών (tracking), αφετέρου δε για την ακριβή ημερομηνία άφιξης των υλικών στο Α/Δ «Ελ. 
Βενιζέλος». Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες εκτελωνισμού στην Ελλάδα θα γίνονται με 
μέριμνα της ΠΑ.  
 
  γ. Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις-ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο 
Άρθρο 9 παρ.1 και στο  Άρθρο 10 του Παραρτήματος Γ’ υπολογίζονται επί του συνόλου των 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών του επιτρεπτού χρόνου μεταφοράς και είναι δεσμευτικό. Τα 
επιμέρους στάδια των ως άνω (α) και (β) παραγράφων του παρόντος Άρθρου αποτελούν 
ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα και δεν είναι δεσμευτικά. 
 

Άρθρο 6ο  
Παραλαβή – Παράδοση Υλικών 

 
 1. Η παραλαβή των υλικών συντελείται με την υπογραφή της Απόδειξης 
Παραλαβής Υλικών προς μεταφορά. 
 
 2. Η παράδοση των υλικών συντελείται με την υπογραφή των φορτωτικών 
εγγράφων από τον παραλήπτη που αναφέρεται σε αυτά ή τυχόν αναγραφόμενο εντολοδόχο 
αυτού. 
 
 3. Εφόσον δεν έχει δοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή στον Ανάδοχο, 
στον τόπο του τελικού προορισμού των υλικών, έγγραφη δήλωση απώλειας ή ζημίας και της 
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γενικής φύσης αυτής της απώλειας ή ζημίας πριν ή κατά το χρόνο παραλαβής των πραγμάτων 
από το πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην παραλαβή τους με βάση την Ανάθεση μεταφοράς, 
τότε η παραλαβή θα αποτελεί τεκμήριο ότι τα υλικά παραδόθηκαν από τον ταχυμεταφορέα 
(courier) ή τον Ανάδοχο όπως περιγράφονται στη φορτωτική. 
                         

Άρθρο 7ο 
Δεσμεύσεις-Ευθύνες- Βασικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 1. Ευθύνες- Αναδόχου:  

  α. Ο Ανάδοχος, ως παραγγελιοδόχος μεταφοράς, ευθύνεται εις ολόκληρον  
για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο βαθμό ευθύνης που ευθύνεται και ο ταχυμεταφορέας 
(courier), ως εγγυητής των πράξεων του τελευταίου, κατά τα άρθρα 90-107 ΕμπΝ, επομένως 
και για απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση άφιξης των υλικών. 

  β. Ο Ανάδοχος δικαιούται να επικαλεστεί τους σχετικά προβλεπόμενους 
λόγους απαλλαγής του ταχυμεταφορέα που απορρέουν από την εκάστοτε εφαρμοζόμενη 
«Διεθνή Σύμβαση», όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της. 

  γ. Οποτεδήποτε προκύψει απώλεια ή ζημία υλικών, το βάρος απόδειξης 
της συνδρομής λόγου απαλλαγής φέρει ο Ανάδοχος. Η απόδειξη από τον ταχυμεταφορέα της 
συνδρομής λόγου απαλλαγής λειτουργεί και υπέρ του Αναδόχου. 

 

 2. Όρια Ευθύνης: 

  α. Εκτός αν η φύση και η αξία των υλικών έχουν δηλωθεί από το φορτωτή 
(ή τον αποστολέα) πριν από τη φόρτωση (ή την αποστολή) και έχουν αναφερθεί στη 
φορτωτική, η ευθύνη του Ανάδοχου (διαμεταφορέα) περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται 
στην εκάστοτε εφαρμοζόμενη «Διεθνή Σύμβαση» που διέπει τη μεταφορά.  

  β. Ούτε ο ταχυμεταφορέας ούτε ο Ανάδοχος θα έχουν δικαίωμα να 
επωφεληθούν από τον περιορισμό της ευθύνης του παρόντος, αν αποδειχθεί ότι η ζημία 
προκλήθηκε σαν αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης του ταχυμεταφορέα ή/και του Αναδόχου 
που έγινε με πρόθεση να προκληθεί ζημία ή από βαρεία αμέλεια και με γνώση ότι πιθανόν να 
προκληθεί ζημία.  

  γ. Τα όρια ευθύνης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, θα ισχύουν για 
κάθε αξίωση κατά του Αναδόχου σχετικά με απώλεια ή ζημία σε υλικά που καλύπτονται από 
σύμβαση μεταφοράς, είτε η αγωγή θεμελιώνεται σε συμβατική ευθύνη, είτε σε εξωσυμβατική 
ευθύνη.  

 3. Παύση της ευθύνης του Αναδόχου: 

  Η ευθύνη του Αναδόχου παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή 
των υλικών από τον παραλήπτη, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος. 

 4. Συνδυασμένη Μεταφορά: 

  Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς που εκτελείται με περισσότερα του 
ενός μεταφορικά μέσα, η ευθύνη του Αναδόχου καθορίζεται με βάση το αναγκαστικό δίκαιο 
που ισχύει σε κάθε στάδιο της μεταφοράς, ανάλογα με το πού πραγματοποιήθηκε η ζημία.  

 5. Ευθύνη ταχυμεταφορέα (Courier): 

  Οι όροι της παρούσας Σύμβασης διέπουν και την ευθύνη του ταχυμεταφορέα, 
υπό την έννοια ότι κάθε όρος ή συμφωνία στη σύμβαση μεταφοράς που απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από ευθύνη για απώλεια ή ζημία των υλικών ή σε σχέση με αυτά και που οφείλεται σε 
αμέλεια, δόλο ή παράλειψη καθηκόντων ή υποχρεώσεων που προβλέπονται στη παρούσα 
Σύμβαση, ή που περιορίζει την ευθύνη αυτή κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι ορίζεται στην 
παρούσα Σύμβαση, είναι άκυρη, ανυπόστατη και ανενεργός. 

 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει όλα τα υλικά-εφόδια ούτως ώστε να 
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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. 
 
 7. Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά τη μεταφορά των υλικών εντός των ΗΠΑ, να τηρεί 
πλήρως τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ. 
 
 8. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θα προβεί σε παρακράτηση των 
υλικών της ΠΑ (προσωρινή ή μόνιμη) ή σε μεσεγγύηση, για οποιοδήποτε λόγο, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Σύμβασης.  
 
 9. Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν θα παραλαμβάνει υλικά για τα οποία δεν 
θα έχει πάρει σχετική έγγραφη εντολή ανάθεσης της μεταφοράς από το αρμόδιο όργανο της 
ΠΑ (201 ΚΕΦΑ/Δ7). 
 
 10. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η ημερομηνία παράδοσης των υλικών θα είναι εντός 
του μέγιστου χρόνου που ορίζεται στους παρόντες όρους. 
 
 11. Ο Ανάδοχος καθίσταται οικονομικά υπεύθυνος έναντι της ΠΑ για τυχόν 
λανθασμένη αποστολή υλικών, λόγω αμέλειας ή σφάλματός του, για τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της καταβληθείσας δαπάνης και του αντίστοιχου ποσού της δαπάνης που θα είχε 
πληρωθεί εάν τα υλικά θα είχαν αποσταλεί κανονικά στον προορισμό τους. 
 
 12. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή απώλεια υλικών των οποίων 
ανέλαβε τη μεταφορά από την παραλαβή έως την παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο περί Ασφάλισης-Αποζημιώσεων. 
 
 13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να λαμβάνει τα αναγκαία/απαιτούμενα μέτρα 
για την αποκατάσταση ή ανάκτηση των υλικών σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας ή κλοπής 
κατά τη διάρκεια της διακίνησης ή εναπόθεσης τους, καθώς και να αποκαθιστά τυχόν ζημία 
που θα προκληθεί σε περίπτωση που παραλείψει ή καθυστερήσει να προβεί στις 
καθοριζόμενες από τη Σύμβαση ενέργειες. 
 
 14. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και δεσμεύεται ότι: 
 
  α. Θα τηρεί πλήρως τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τη 
μεταφορά και τον χειρισμό των υλικών, καθώς ότι θα ακολουθεί και θα συμμορφώνεται με 
όλους τους κανόνες 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. 
 
  β. Θα ακολουθεί και θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς μεταφοράς 
υλικών όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο AFI24-201 (TRANSPORTATION OF 
MATERIAL) των ΗΠΑ. 
 
  γ. Θα τηρεί τα προβλεπόμενα από το MIL-STD-2073-1C που αφορά στη 
συσκευασία του υλικού, 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 υλικού 
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, κραδασμούς, πίεση κλπ., 
εκτός εάν λάβει άλλες οδηγίες από τον φορέα αποστολής. 
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  ε. Θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες κατάλληλες συνθήκες 
εναπόθεσης-μεταφοράς  (ψύξη-θέρμανση) για υλικά που χρειάζονται τέτοιο χειρισμό. 
 
 15. Ο Ανάδοχος είναι ενήμερος για τις διαδικασίες και τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τα International Traffic Armament Regulations (ITAR, 22CFR) και Export 
Administration Regulations (EAR, 15CFR). 
 
 16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
 
  α. Να διαθέτει κατάλληλη μηχανογράφηση, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων 
της ΠΑ για τις μεταφορές των υλικών, από το στάδιο υποβολής της αίτησης έως τη φόρτωση 
των υλικών, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μεταφοράς. 
 
  β. Να διαθέτει ηλεκτρονική υποδομή (ιστοσελίδα) με βάση δεδομένων, η 
οποία θα ενημερώνεται καθημερινά με τα στοιχεία της προηγούμενης ημέρας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και ενημέρωσης των αρμόδιων 
Οργάνων (ΔΑΥ, ΑΑΟ και 201 ΚΕΦΑ) που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία και στα 
οποία θα δοθούν σχετικοί κωδικοί πρόσβασης, καθώς και άντλησης στατιστικών στοιχείων για 
τη διακίνηση των υλικών. 
 
  γ. Να θέτει στη διάθεση εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ΠΑ τα 
φυλασσόμενα στο αρχείο του αντίγραφα δικαιολογητικών πληρωμών για έλεγχο σε 
οποιοδήποτε χρόνο, έως και τρία (3) έτη από την ημερομηνία πληρωμής τους. 
 
  δ. 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 (όταν δηλώνεται). 
   (4) AIRWAY BILL NUMBER (AWB)/ tracking number οδικής 
μεταφοράς. 
   (5) DOCUMENT ή ORDER NUMBER (αριθμός εντολής προμήθειας 
ή επισκευής). 
   (6) BOX NUMBER. 
   (7) Αποστολέα. 
   (8) Ημερομηνία αποστολής. 
   (9) Παρατηρήσεις (π.χ. ειδικά έξοδα, κατάσταση συσκευασίας 
υλικού, θέση εναπόθεσης κλπ). 
 
 17. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα παρέχει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση και 
χωρίς άλλο «κρυφό» έξοδο για την ΠΑ, όλες τις απαιτούμενες πρόσθετες υπηρεσίες, ήτοι 
παραλαβή από τους ενδιάμεσους μεταφορείς των υλικών, χρήση μηχανικών μέσων 
φορτοεκφόρτωσης, έλεγχο, διαχωρισμό και συγκέντρωση κατά αποδέκτη, εναπόθεση έως τη 
φόρτωση, τοποθέτηση σε εμπορευματοκιβώτια, έκδοση των απαιτουμένων για 
εισαγωγή-εξαγωγή και μεταφορά δικαιολογητικών, εκτελωνισμό, ενημέρωση παραληπτών και 
όλες γενικά τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά των υλικών από την παραλαβή 
τους έως την παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη. 
 
 18. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί, οφείλει να γνωστοποιεί στο 201 ΚΕΦΑ, μέσα 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των υλικών, τα στοιχεία 
παραλαβής-αποστολής αυτών. Σε περίπτωση που καθυστερήσει να απαντήσει, του 
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200,00 ευρώ ανά περίπτωση. 
 
 19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα και την επάρκεια των 
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συνεργαζόμενων με αυτόν μεταφορέων Οι πράξεις ή παραλείψεις 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. 
 
 20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει σε μηνιαία βάση στο τέλος κάθε μήνα 
το 201 ΚΕΦΑ για την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης, καθώς και για την εκτιμώμενη 
ανάλωση της προϋπολογισθείσας αξίας αυτής, ιδιαίτερα όταν το συνολικό κόστος των 
υπηρεσιών ανέλθει στο 80% του συμβατικού ποσού. 
 

Άρθρο 8ο 
Ασφάλιση - Αποζημιώσεις 

 
 1. Εφόσον οι αεροπορικές εταιρίες όπως και οι courier υπάγονται στην ΙΑΤΑ, 
ισχύει ο κανόνας ασφάλισης κατά ΙΑΤΑ. 
 
 2. Ο Ανάδοχος θα ασφαλίζει τα αποστελλόμενα υλικά εφόσον ζητηθεί εγγράφως 
από την ΠΑ, (μέχρι το ποσό των 25.000,00€ ανά υλικό) με κόστος που θα επιβαρύνει την 
Υπηρεσία. Η ασφάλιση των καινούριων υλικών θα περιλαμβάνει ρήτρα A και των 
μεταχειρισμένων ρήτρα C. Το κόστος ασφάλισης θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης και θα κατατεθεί στην οικονομική του προσφορά, ως ποσοστό ανά 100 ευρώ αξίας 
υλικού (DECLARED VALUE). Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί στην προσφορά, θα κατατεθεί 
πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, δεδομένου ότι δεν επηρεάζει την ανάθεση (οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες θα ζητηθεί ασφάλιση είναι από μηδενικές έως ελάχιστες). 
 
 3 Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης για ασφαλισμένο υλικό, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλει στην Υπηρεσία το ισόποσο της αξίας του υλικού προσαυξημένο με ποσοστό 6%. Η 
αξία του καταστραφέντος ή απολεσθέντος υλικού, θα προκύπτει είτε από το τιμολόγιο του 
εμπορικού οίκου από το οποίο αγοράστηκε τούτο, είτε από τις τιμές των δικαιολογητικών 
εξαγωγής (για τα προς επισκευή).  
 
 4. Πέραν των περιπτώσεων που το υλικό είναι ασφαλισμένο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, ως ποινική ρήτρα, για την καταβολή αποζημίωσης ίσης με την αξία του υλικού, 
προσαυξημένη με ποσοστό 6%, (ανεξαρτήτως εάν το υλικό δεν είναι ασφαλισμένο), στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α. Υπέρβαση του καθοριζόμενου μέγιστου χρονικού ορίου καθυστέρησης 
μεταφοράς, οπότε το υλικό θεωρείται απολεσθέν και εφόσον δεν μπορεί να αποδείξει με 
έγγραφα στοιχεία ότι το υλικό παραδόθηκε σε ταχυμεταφορέα (courier). 
 
  β. Μη εκδήλωση των προβλεπόμενων ενεργειών κατά την παραλαβή 
κιβωτίων με εξωτερικές φθορές, ήτοι μη διενέργεια ελέγχου των κιβωτίων εξωτερικά, 
παραλαβή άνευ επιφύλαξης, μη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων της ΠΑ επί των 
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν. 
 
  γ. Μη έγκαιρη εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση 
της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, αποζημίωσης. 
 
 5. Επισήμανση-Διευκρίνιση:  
 
  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 
απαγόρευσης 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, 
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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 ορίζεται 
ανωτέρω, δεν θεωρείται υπέρβαση των ισχυόντων (ΕφΑθ. 2135/1987). 
 
 6. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις 
τυπικές διαδικασίες μεταφοράς με επιμέλεια και επαγγελματισμό και να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες σε όλα τα στάδια της μεταφοράς προς 
διασφάλιση των συμφερόντων της ΠΑ. 
 

Άρθρο 9ο  
Μέγιστος Χρόνος Διακίνησης Υλικών 

 
 1. Ο μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των υλικών από την 
παραλαβή τους έως την παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη, ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες. 
 
 2. Ο χρόνος υπολογίζεται ως κατωτέρω:  
 
  α.  Για το σκέλος από Ελλάδα προς ΗΠΑ, βάσει του χρόνου παράδοσης 
του φορτίου από την ΠΑ στον διαμεταφορέα (Ανάδοχο), ο οποίος προκύπτει από τα σχετικά 
πρωτόκολλα ή βεβαιώσεις παράδοσης-παραλαβής. 
   

β.  Για το σκέλος από ΗΠΑ προς Ελλάδα, βάσει του χρόνου παράδοσης 
του φορτίου στον ταχυμεταφορέα από τους οίκους/ φορείς του εξωτερικού,  ο οποίος 
προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα παράδοσης-παραλαβής ή υπογραφής στην φορτωτική 
μεταφοράς.  
 
 3. Ο Ανάδοχος δεν θεωρείται ότι υπερέβη το μέγιστο χρόνο, αν η εκτέλεση του 
έργου του παρεμποδιστεί από αιτίες πέραν του ελέγχου του και οι οποίες δεν οφείλονται σε 
αμέλεια ή σφάλμα του. Τέτοιες αιτίες είναι τα γεγονότα ανωτέρας βίας, καθώς και οι 
περιπτώσεις καθυστέρησης έκδοσης αδειών ή διεκπεραίωσης των διαδικασιών με υπαιτιότητα 
των Αρχών των ΗΠΑ. 
 
 4. 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 αιτιολογημένα η καθυστέρηση. 
 
 5. 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 
προσμετράται στο χρόνο διακίνησης.  
 
 6. Για τον έλεγχο, την επιβεβαίωση και την αποδοχή των καθυστερήσεων, 
αρμόδιοι είναι ο ΑΑΟ και το 201 ΚΕΦΑ, αναλόγως του τόπου που έλαβε χώρα το γεγονός που 
προκάλεσε την καθυστέρηση.  
 

Άρθρο 10ο 
Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση 

 
  1. Για κάθε καθυστέρηση πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου χρόνου μεταφοράς 

ή του νομίμου επεκταμένου, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο ποσό εκατόν πενήντα ευρώ 
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(€150,00), προσαυξανόμενο για κάθε υλικό, 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 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 σαράντα (40) ημέρες, ποσό 

ίσο με το 5% του κόστους. 
 
  2. Μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών, το υλικό θα θεωρείται απολεσθέν 

και ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει την ΠΑ με την αξία του υλικού κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 
περί αποζημιώσεων. 

 
  3. Τα ανωτέρω πρόστιμα υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας της διακίνησης 

των υλικών των εκπρόθεσμων παραδόσεων.  
 
  4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί, δεν γνωστοποιήσει στο 

201 ΚΕΦΑ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των υλικών, τα στοιχεία 
παραλαβής-αποστολής αυτών, του επιβάλλεται πρόστιμο ποσού διακοσίων ευρώ (€200,00) 
ανά περίπτωση. 

 
  5. 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). 
 
  6. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας 

για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του 
Αναδόχου να εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 
  7. 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. 

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

 
Άρθρο 11ο  

Στοιχεία-Διευθύνσεις Αναδόχου και Συνεργαζόμενων Μεταφορέων 
 

 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την υπογραφή της  Σύμβασης, να 
δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία τις διευθύνσεις του γραφείου του στην Ελλάδα. 
  
 2. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρήσης εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και τη σύμβαση ή δήλωση συνεργασίας που έχει συνάψει 
για το αντικείμενο με τον εν λόγω φορέα, προς τεκμηρίωση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο 
συμβατικού κειμένου που έχει συναφθεί και είναι εν ισχύ.  
 
 3. Τα εν λόγω στοιχεία θα επικαιροποιούνται - κατατίθενται πριν από τη σύναψη 
της Σύμβασης. Κατά την υλοποίησή της, δεν επιτρέπεται η αλλαγή των εν λόγω στοιχείων 
παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου και σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 12ο  
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 περίπτωση, 
από την ημέρα κατά την οποία τα  υλικά παραδόθηκαν στον παραλήπτη. 

 
Άρθρο 13ο  

    Τόπος Εκπλήρωσης, Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
 1. Τόπος εκπλήρωσης της Σύμβασης είναι για όλα τα μέρη η έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 2. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από τη Σύμβαση 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 Αναδόχου και της 
Αναθέτουσας Αρχής, ισχύει το ελληνικό δίκαιο. 

 
Άρθρο 14ο  

Βασικές Επισημάνσεις 
 

1. Οι παρόντες Συμβατικοί Όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες του Αναδόχου που 
συνδέονται με την επιμέλεια της μεταφοράς. 

 
2. Οι Συμβατικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών τοπικών εμπορικών 

εθίμων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων και 
διατάξεων διεθνών συμβάσεων, εκτός αν αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου. 
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 3. O Ανάδοχος αναλαμβάνει την επιμέλεια της μεταφοράς και όλες τις 
παρεπόμενες εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η μεταφόρτωση, η εναπόθεση σε αποθήκη 
transit του τελωνείου, ο εκτελωνισμός, η ασφάλιση και λοιπές συναφείς εργασίες. 
 
 4. Οι Συμβατικοί Όροι ισχύουν για τις εργασίες του Αναδόχου που συνδέονται με 
την επιμέλεια μεταφοράς και τη σύμβαση μεταφοράς.  
 
 5. Η σύναψη της σύμβασης μεταφοράς από τον Ανάδοχο, δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή στο μέτρο που οι όροι της σύμβασης μεταφοράς είναι σύμφωνοι με τους 
παρόντες Συμβατικούς Όρους.  
 
 6. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενεργεί ως απαιτείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης. O Ανάδοχος δεν ευθύνεται για συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω της μη ή 
της καθυστερημένης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται και δικαιούται να ακολουθεί μόνο τις έγγραφες 
οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 8. Ο Ανάδοχος δεν φέρει την ευθύνη για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε 
προφορικές εντολές, υποδείξεις ή γνωστοποιήσεις των ανωτέρω φορέων, εκτός αν 
επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από αυτόν. 
 
 9. Η Αναθέτουσα Αρχή ευθύνονται για όλες τις συνέπειες που ενδέχεται να 
προκύψουν από λανθασμένες ή ανεπαρκείς οδηγίες τους. 
 
 10. Διευκρινίζεται ότι, σε όσα σημεία των όρων αναγράφεται η ορολογία «ημέρες», 
αυτές αφορούν στις ημερολογιακές εκτός εάν άλλως ορίζεται.  
 
 11. Αποκλείεται η διαδικασία αλλοδαπών δικαστηρίων για οποιαδήποτε θέμα ήθελε 
προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων. Για κάθε διαφορά, εφαρμογή  έχει η Ελληνική 
Νομοθεσία και κατά τόπον αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια των Αθηνών, στην περιφέρεια 
των οποίων καταρτίστηκε η παρούσα. 
 
            12. Ως αρμόδιος φορέας παρακολούθησης της Σύμβασης και υλοποίησης των 
όρων αυτής ορίζεται  το 201 ΚΕΦΑ. 
 

13. Οι παρόντες όροι συντονίστηκαν με την Διεύθυνση Διακίνησης Υλικού (Δ7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος 
 Υποδιοικητής  

Επγος (Ο) Εμμαν. Μαγκουσοχατζάκης 
   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο  ……………/21 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΚΙΝΗΣΗ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 

ΗΠΑ (COURIER) 
 

1. Στην Ελευσίνα σήμερα στις     -……………..-2021 μεταξύ των παρακάτω 
υπογεγραμμένων συμφωνήθηκε η αεροπορική διακίνηση-ταχυμεταφορά  υλικών θέματος 
σύμφωνα με τη Φ.831/ΑΔ…………………../Σ……………/……-05-20/201ΚΕΦΑ/Δ5 (AΔΑ: 
……………): 
              α. Του Σμήναρχου (Ε) ……………………………………..,  Δκτή του 201 ΚΕΦΑ ως 
εκπρόσωπος της Π.Α. και  
                β. Του ……………………. Του…………….. (Α.Τ:……………) ως εκπρόσωπος της 
εταιρείας  …………………………………., …………………………, Τ.Κ: …………….., 
Α.Φ.Μ.:……………………. 

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο  
 

          1. Το παρόν συμφωνητικό αφορά την αεροπορική ταχυμεταφορά των υλικών της 
Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, με διαδικασίες τύπου courier (door to 
door), καθώς και εντός των ΗΠΑ , προϋπολογισθείσας αξίας της παροχής υπηρεσιών ποσού 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ισχύς του θα είναι ένα (1) έτος ή έως τη συμπλήρωση 
της συμβατικής αξίας, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο. 

 
2. Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 3 του παραρτήματος «Γ» της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 2ο 
Πληρωμές 

 
            1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του 
αντικειμένου του συμφωνητικού, θα διενεργείται τμηματικά και σε ΕΥΡΩ, για τις υπηρεσίες που 
θα ολοκληρώνονται, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ),  
από το 201 ΚΕΦΑ στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο. 
 
 2. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή του αναδόχου δικαιολογητικά, είναι τα 
ακόλουθα : 
  α. Τιμολόγιο του Αναδόχου, στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς και 
ολογράφως ο τόπος, ο εμπορικός οίκος από ή προς τον οποίο έγινε η μεταφορά, ο όγκος και 
το βάρος των υλικών, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας (Ο/N ή D/N), ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος των χρεώσεων. 
 
  β. Δικαιολογητικά με τα οποία θα βεβαιώνονται οι διαστάσεις και το βάρος 
των υλικών, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με το βάρος που έχει κοστολογηθεί. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ 
Φ.831/ΑΔ.2384/Σ.810  

 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 09 Φεβ 21 
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  γ. Πρωτότυπη ή αντίγραφο φορτωτικής της Αεροπορικής Εταιρείας (Α.Ε.) 
για την αεροπορική μεταφορά, από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια το Α/Δ προορισμού, 
o αριθμός airway bill, ο αριθμός των κιβωτίων, αναλυτικά το βάρος αυτών, καθώς και το Ο/N ή 
D/N. 

  δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά τα 
ισχύοντα. 

                        ε. Αντίγραφο της εντολής ανάθεσης της μεταφοράς από το 201 ΚΕΦΑ 
στον Ανάδοχο.  
  στ. Αποδεικτικά παραλαβής των υλικών και ειδικότερα: 
 
   (1) Για τα υλικά που παραλαμβάνονται από εταιρείες-οίκους των 
ΗΠΑ για προώθηση στην Ελλάδα, Απόδειξη Παραλαβής Υλικών [Reciept of Goods (RoG)], επί 
της οποίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραλαβής. 
 
   (2) Για τα υλικά που προωθούνται από την Ελλάδα σε 
εταιρείες-οίκους των ΗΠΑ, Απόδειξη Παράδοσης Υλικών ]Proof of Delivery (PoD)], που θα 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κάτωθι πίνακα: 
 

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………………………… 

 
  ζ. Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης της Μεταφοράς, το οποίο θα εκδίδεται 
από την αρμόδια Επιτροπή του 201 ΚΕΦΑ, όπου θα αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα 
στοιχεία των κιβωτίων (διαστάσεις, βάρος, όγκος) και στο οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχουν 
παρατηρήσεις για καθυστερημένη διεκπεραίωση της μεταφοράς ή διαφορές κατά τη διακίνηση 
των κιβωτίων (απώλεια-φθορές κλπ.). 
 
  η. Τα κατά περίπτωση παραστατικά-δικαιολογητικά που θα αιτιολογούν τις 
ακόλουθες πρόσθετες χρεώσεις: 
 
   (1) Τον επίναυλο καυσίμου, ο οποίος θα καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο με την προσκόμιση ανάλογου πιστοποιητικού από την επίσημη ιστοσελίδα της 
αεροπορικής εταιρείας που εκτέλεσε τη μεταφορά και στο οποίο θα βεβαιώνεται κάθε φορά το 
ύψος του επίναυλου. 
   (2) Τα έξοδα επανασυσκευασίας, καθώς και άλλα απρόβλεπτα 
έξοδα, πλήρως αιτιολογημένα. 
 
             θ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
 

3. Η πληρωμή θα διενεργείται μέσα σε εξήντα (60) ημερών το αργότερο από την 
ημερομηνία παραλαβής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εφόσον από το γενόμενο 
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έλεγχο ευρεθούν ότι είναι πλήρη, ορθά και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης και υπό 
την προϋπόθεση μη ύπαρξης παρατηρήσεων στο Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης της 
Μεταφοράς. 

 
4. Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών 

από την υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται 
έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς 
το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για 
τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον 
ποσοστιαίες μονάδες. 

 
  5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται : 
 
   α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο φορέα. 
 
   β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
 
  6. Δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή 
του συμβατικού αντικειμένου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
κλπ). 
 

             7. Κατά την πληρωμή του οικονομικού φορέα, παρακρατείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν.4254/14, 
φόρος εισοδήματος ποσοστού 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της 
συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων), ενώ οι οικονομικοί φορείς 
εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων 
αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής 
τους.  
 8. 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. Στις λοιπές περιπτώσεις όπου προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ, ο 
αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ.    
 
 9. Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,27868%, οι 
οποίες αναλύονται ως κατωτέρω :  
 

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4 % 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2 % 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00042% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 

0,06% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% 

Σύνολο 6,27868% 
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Άρθρο 3ο 
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 

 
 1. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση 
που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν (άρθρο 203 του Ν. 
4412/2016), με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου :   
  
  α.  Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,  
 

β. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/16. 
 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται, έκπτωτος από την κατακύρωση όταν : 
 

  α. Το συμβατικό αντικείμενο δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί την Σύμβαση. 
 
  β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένων καθυστερήσεων στη διακίνηση 
υλικών ή πέμπτης παράβασης των συμβατικών όρων, η Υπηρεσία κηρύσσει τον ανάδοχο 
έκπτωτο, μετά την ειδική όχληση του άρθρου 203, παράγραφο 2 του Ν. 4412/16 και τη μη 
συμμόρφωσή του και του επιβάλει, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, τις προβλεπόμενες από το άρθρο 203, παράγραφο 4 του Ν.4412/16 
κυρώσεις. 

 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
   β.      Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 
 

5. Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει 
κατά την κρίση της την παρούσα,  κατά την κρίση της, επιφυλασσόμενη κάθε άλλου νομίμου 
δικαιώματός του, στην περίπτωση που : 

α. Δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα. 
 
β. Δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της σύμβασης και της 

σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών 
 
γ. Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 
σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

 
6. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του 

αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της διαγωνιστικής ώρας. 
 

 7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/16, o ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη 
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση συμβάσεων αυτής. 
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 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στην Υπηρεσία, σε 
περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο εκτελεστεί πλημμελώς και προκληθεί βλάβη, φθορά 
ή καταστροφή υλικού και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 4ο 
Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες για Εκπρόθεσμη  Παράδοση Παροχής Υπηρεσιών 

 
 1. Για κάθε καθυστέρηση πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου χρόνου μεταφοράς 
ή του νομίμου επεκταμένου, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο ποσό εκατόν πενήντα ευρώ 
(€150,00), προσαυξανόμενο για κάθε υλικό, 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 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. 
 
 2. Μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών, το υλικό θα θεωρείται απολεσθέν 
και ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει την ΠΑ με την αξία του υλικού κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 
περί αποζημιώσεων. 
 
 3. Τα ανωτέρω πρόστιμα υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας της διακίνησης 
των υλικών των εκπρόθεσμων παραδόσεων. 
 
 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί, δεν γνωστοποιήσει στο 
201 ΚΕΦΑ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των υλικών, τα στοιχεία 
παραλαβής-αποστολής αυτών, του επιβάλλεται πρόστιμο ποσού διακοσίων ευρώ (€200,00) 
ανά περίπτωση. 
 5. 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). 
 
 6. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας 
για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του 
Αναδόχου να εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 7. 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. 
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 8. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένων καθυστερήσεων στη διακίνηση 
υλικών ή πέμπτης παράβασης των συμβατικών όρων, η Υπηρεσία κηρύσσει τον Ανάδοχο 
έκπτωτο και του επιβάλει, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, τις προβλεπόμενες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 κυρώσεις. 
 

Άρθρο 5ο  
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, αλλά χορηγείται κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών μεταφοράς του  συμβατικού 
αντικειμένου εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία εξ αιτίας της 
οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό 
χρόνο.  
 

2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει 
αυτά εγγράφως στην Υπηρεσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 
204 του Ν.4412/2016).  

 
3. Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως 

προκύπτουν από τη σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται 
από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει μετά από την ημερομηνία της 
υπογραφής της σύμβασης από τα δύο μέρη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 
"ανωτέρα βία" αναφέρεται σε γεγονότα όπως απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους 
εργαζόμενους του αναδόχου), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, 
πολέμους κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες, 
κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, εμφύλιες διαταραχές, εκρήξεις 
και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των 
εμπλεκόμενων μερών και τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας 
στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του 
αναδόχου και τα οποία δε δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα 
επιμέλεια.   

4.  Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας : 
 

  α. Η μερική/ολική επιστράτευση ή ο πόλεμος. 
 
  β. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου, των υπεργολάβων και των συνεργατών του, 
δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. 
 
 5. Αφού αρθούν οι λόγοι της ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια να προγραμματίσει την μεταφορά των υλικών που δεν υλοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια της ανωτέρας βίας προς αποκατάσταση του προγράμματος στις εκάστοτε 
τρέχουσες τιμές αλλά χωρίς να υποληφθεί στις ποσότητες του τρέχοντος προγράμματος 
μεταφοράς και κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους πελάτες. 

 
Άρθρο 6ο  

Αποζημίωση εκ Μέρους του Αναδόχου 
 

           1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του  συμβατικού αντικειμένου και των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις , και σε κάθε στιγμή στο εξής, να αποζημιώνει την Υπηρεσία πλήρως και 
αποτελεσματικά, για ζημιές ή/και δαπάνες, ή/και έξοδα συμπεριλαμβανομένων και των 
δικαστικών εξόδων, ή/και εξόδων τα οποία η Υπηρεσία  μπορεί να επωμιστεί ή/και να 
επιβαρυνθεί ή/και να καταβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, είτε σε σχέση με οποιαδήποτε 
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ενέργεια ή/και διαδικασία ή/και δίωξη ή/και απαίτηση που στρέφεται κατά της Υπηρεσίας από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος, σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή/και 
παράλειψης ή /και αμέλειας ή/και αθέτησης της σύμβασης ή/και παραβίασης του δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και ευρεσιτεχνίας, από την πλευρά του αναδόχου ή/και των 
εργαζομένων ή/και αντιπροσώπων ή/και συνεργατών του, σε σχέση με : 
 

α. Σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν 
θανατηφόρες), και/ή 

 
β. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας της 

Υπηρεσίας, Δημοσίου, οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής και των σχετικών αντιπροσώπων, 
προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής. 

 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να υπερασπίζεται τις ενέργειες 

που προκύπτουν από παραβάσεις ή επικλήσεις ή εμπορικά μυστικά και να αποζημιώνει την 
Υπηρεσία για όλες τις ζημίες, έξοδα, τέλη και δαπάνες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο αυτών 
των ενεργειών που πραγματοποιούνται από ή λόγω της παράβασης ή την προβαλλόμενη 
παράβαση της επιστολής ευρεσιτεχνίας, σχεδίου ή του δικαιώματος της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ως συνεπεία της εξουσιοδοτημένης χρήσης της παροχή υπηρεσιών που 
παρέχονται από τον ανάδοχο, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

 
  α. Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει έγκαιρα να ενημερώνει γραπτώς τον 
ανάδοχο για οποιαδήποτε παράβαση είναι εις γνώσιν της. 

 
  β. Η Υπηρεσία δεν πρέπει να προβεί σε καμία παραδοχή πριν από τη 
γραπτή συγκατάθεση του αναδόχου. 

 
  γ. Η Υπηρεσία, μετά από αίτημα του αναδόχου, υποχρεούται να επιτρέψει 
στον ανάδοχο να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις ή σε δικαστική διαμάχη ή/και σε 
διακανονισμό για οποιοδήποτε αίτημα και να παρέχουν στον ανάδοχο κάθε λογική βοήθεια.  

 
Τα έξοδα που υποβάλλονται ή ανακτώνται σε σχέση με αυτές τις διαπραγματεύσεις, δικαστική 
διαμάχη ή διακανονισμό αιτήματος θα βαρύνουν τον ή θα ανακτώνται  από τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο  7ο 
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 € 1.000,00, 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.  Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

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

 
3.    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. 

 
Άρθρο 8ο 

Ασφάλιση – Αποζημιώσεις 
 

1. Εφόσον οι αεροπορικές εταιρίες όπως και οι courier υπάγονται στην ΙΑΤΑ, ισχύει ο 
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κανόνας ασφάλισης κατά ΙΑΤΑ. 
 
 2. Ο Ανάδοχος θα ασφαλίζει τα αποστελλόμενα υλικά εφόσον ζητηθεί εγγράφως 
από την ΠΑ, μέχρι το ποσό των 25.000,00€ ανά υλικό, με κόστος που θα επιβαρύνει την 
Υπηρεσία. Η ασφάλιση των καινούριων υλικών θα περιλαμβάνει ρήτρα A και των 
μεταχειρισμένων ρήτρα C. Το κόστος ασφάλισης θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης και θα κατατεθεί στην οικονομική του προσφορά, ως ποσοστό ανά 100 ευρώ αξίας 
υλικού (DECLARED VALUE). Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί στην προσφορά, θα κατατεθεί 
πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, δεδομένου ότι δεν επηρεάζει την ανάθεση (οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες θα ζητηθεί ασφάλιση είναι από μηδενικές έως ελάχιστες). 
 
 3. Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης για ασφαλισμένο υλικό, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλει στην Υπηρεσία το ισόποσο της αξίας του υλικού προσαυξημένο με ποσοστό 6%. Η 
αξία του καταστραφέντος ή απολεσθέντος υλικού, θα προκύπτει είτε από το τιμολόγιο του 
εμπορικού οίκου από το οποίο αγοράστηκε τούτο, είτε από τις τιμές των δικαιολογητικών 
εξαγωγής (για τα προς επισκευή).  
 
 4. Πέραν των περιπτώσεων που το υλικό είναι ασφαλισμένο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, ως ποινική ρήτρα, για την καταβολή αποζημίωσης ίσης με την αξία του υλικού, 
προσαυξημένη με ποσοστό 6%, (ανεξαρτήτως εάν το υλικό δεν είναι ασφαλισμένο), στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α. Υπέρβαση του καθοριζόμενου μέγιστου χρονικού ορίου καθυστέρησης 
μεταφοράς, οπότε το υλικό θεωρείται απολεσθέν και εφόσον δεν μπορεί να αποδείξει με 
έγγραφα στοιχεία ότι το υλικό παραδόθηκε σε ταχυμεταφορέα (courier). 
 
  β. Μη εκδήλωση των προβλεπόμενων ενεργειών κατά την παραλαβή 
κιβωτίων με εξωτερικές φθορές, ήτοι μη διενέργεια ελέγχου των κιβωτίων εξωτερικά, 
παραλαβή άνευ επιφύλαξης, μη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων της ΠΑ επί των 
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν. 
 
  γ. Μη έγκαιρη εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση 
της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, αποζημίωσης. 
 
 5. Επισήμανση-Διευκρίνιση:  
 
  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 
απαγόρευσης 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 ορίζεται 
ανωτέρω, δεν θεωρείται υπέρβαση των ισχυόντων (ΕφΑθ. 2135/1987). 
 
         6.   Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις 
τυπικές διαδικασίες μεταφοράς με επιμέλεια και επαγγελματισμό και να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες σε όλα τα στάδια της μεταφοράς προς 
διασφάλιση των συμφερόντων της ΠΑ. 
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Άρθρο 9ο  
Στοιχεία-Διευθύνσεις Αναδόχου και Συνεργαζόμενων Μεταφορέων 

 
 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την υπογραφή της  Σύμβασης, να 
δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία τις διευθύνσεις του γραφείου του στην Ελλάδα.  
 
 2. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρήσης εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και τη σύμβαση που έχει συνάψει για το αντικείμενο με τον 
εν λόγω φορέα, προς τεκμηρίωση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο συμβατικού κειμένου 
που έχει συναφθεί και είναι εν ισχύ.  
 
 3. Τα εν λόγω στοιχεία θα επικαιροποιούνται - κατατίθενται πριν από τη σύναψη 
της Σύμβασης. Κατά την υλοποίησή της, δεν επιτρέπεται η αλλαγή των εν λόγω στοιχείων 
παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου και σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 10ο  
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αναδόχου 

 
 1. 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.  
 
 2. Ο Ανάδοχος: 
 
  α. Προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την ταχεία, 
ασφαλή, απρόσκοπτη και ελεύθερη διακίνηση των υλικών από και προς τις ΗΠΑ, καθώς και 
εντός των ΗΠΑ. 
 
  β. Μεριμνά: 
   (1) Για την αεροπορική μεταφορά των υλικών από και προς τις 
ΗΠΑ, με Αεροσκάφη (Α/Φ) Αεροπορικών Εταιρειών (Α.Ε.) που πραγματοποιούν απευθείας 
πτήσεις από την Ελλάδα στις ΗΠΑ και αντιστρόφως, από τις οποίες (Α.Ε.) 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. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει απευθείας πτήση, θα επιλέγεται υποχρεωτικά δρομολόγιο μέσω σταθμού 
μεταφόρτωσης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ (πλην της Τουρκίας). 
 
   (2) Για την εσωτερική, εντός των ΗΠΑ, μεταφορά των υλικών 
(αεροπορικώς ή οδικώς). 
 
  γ. Παρακολουθεί (tracking) τη διακίνηση (movement and 
transportation/transit) των υλικών από την παραλαβή τους (hand receipt σε εκπρόσωπο του 
μεταφορέα) έως την παράδοσή τους στον τελικό προορισμό. 
 
  δ. Οφείλει να υπογράφει, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά την 
παράδοση των υλικών στον τελικό αποδέκτη, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που να 
πιστοποιούν αντίστοιχα την παραλαβή-παράδοση αυτών. 
 
 3. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έχουν ως ακολούθως: 
 
  α. Σκέλος μεταφοράς από την Ελλάδα στις ΗΠΑ: 
 
   (1) Παραλαμβάνει τα υλικά από εκπρόσωπο του 201 ΚΕΦΑ στο 
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χώρο εκτελωνισμού του Α/Δ «Ελ.Βενιζέλος». Επισημαίνεται ότι η ΠΑ ευθύνεται για τις 
διαδικασίες αδειών εξαγωγής των υλικών, την κατάλληλη για υπερπόντια πτήση συσκευασία 
αυτών, καθώς και την απεντόμωση των κιβωτίων που θα παραδίδονται προς μεταφορά.  
 
   (2) Μεριμνά για την εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών αεροπορική 
μεταφορά τους στις ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι οι φορτωτικές θα εκδίδονται στο όνομα της ΠΑ με 
NOTIFIED PARTY τον τελικό παραλήπτη στις ΗΠΑ.  
 
   (3) Εξασφαλίζει τα απαιτούμενα μέσα φορτοεκφόρτωσης και τα 
κατάλληλα μεταφορικά μέσα για την παραλαβή των υλικών και την περαιτέρω προώθησή τους 
στον τελικό αποδέκτη εντός των ΗΠΑ με ευθύνη και έξοδά του.  
 
   (4) Μεριμνά για την έκδοση αδειών εισαγωγής των υλικών στις 
ΗΠΑ, για τις τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς για την διεκπεραίωση κάθε άλλης διατύπωσης 
που απαιτείται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ, χωρίς επιπλέον κόστος και σύμφωνα με το 22CFR 
123.4(α)(1). 
   (5) Μεριμνά για την εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
άφιξη των υλικών στις ΗΠΑ, προώθηση και παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη εντός των 
ΗΠΑ (αεροπορικώς ή και οδικώς). 
 
   (6) Ενημερώνει, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την 
παράδοση των υλικών στον τελικό αποδέκτη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μήνυμα 
τηλεομοιοτυπίας (fax) το 201 ΚΕΦΑ για την ολοκλήρωση της μεταφοράς, καθώς και για την 
ακριβή ημερομηνία παράδοση τους. 
 
  β. Σκέλος μεταφοράς από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα: 
 
   (1) Παραλαμβάνει τα υλικά από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή 
του επισκευαστικού οίκου, όπως θα του υποδειχθεί από το 201 ΚΕΦΑ, προκειμένου να τα 
μεταφέρει στην Ελλάδα και τα παραδώσει σε εκπρόσωπο του 201 ΚΕΦΑ στο Α/Δ 
«Ελ.Βενιζέλος» εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους (στις ΗΠΑ), με 
ευθύνη και έξοδά του. 
 
   (2) Ελέγχει τα αναφερόμενα στη φορτωτική στοιχεία, προς 
διαπίστωση της ύπαρξης αυτών, καθώς και την καλή κατάσταση των παραλαμβανόμενων 
κιβωτίων, είτε αυτά είναι μοναδιαία, είτε multipacks, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας. 
 
   (3) Ελέγχει εάν στα κιβώτια αναγράφεται καθαρά στην εξωτερική 
τους επιφάνεια ο παραλήπτης (ΠΑ-201 ΚΕΦΑ). Σε περίπτωση παραλείψεων, ενημερώνει 
σχετικά τον αποστολέα για λήψη μέτρων σε επόμενες αποστολές και μεριμνά για την 
αναγραφή των στοιχείων. Επιπλέον φροντίζει για την τοποθέτηση, στην εξωτερική επιφάνεια 
των κιβωτίων, αυτοκόλλητων πινακίδων με τα στοιχεία της εταιρείας του και τυπωμένο τον 
αριθμό κιβωτίου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ. 
 
   (4) Δεν παραλαμβάνει τα κιβώτια σε περίπτωση έλλειψης, 
παραβίασης ή κάκωσης αυτών και συντάσσει έγγραφη επιφύλαξη, ενημερώνοντας 
παράλληλα με έγγραφό του το 201 ΚΕΦΑ/Δ7, τον ΑΑΟ και τον οίκο (τον αποστολέα). 
 
   (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 αμερικανικές αρχές, ώστε να μπορούν τα υλικά 
να εξαχθούν ελεύθερα από τις ΗΠΑ, χωρίς επιπλέον κόστος και σύμφωνα με το 22CFR 
123.4(α)(1). 
   (6) Εκτελεί όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
και της παραλαβής βεβαιώσεων προέλευσης και λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών και 
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διαβιβάζει τα αναγκαία στοιχεία στον παραλήπτη του υλικού. 
 
   (7) Μεριμνά για τη φύλαξη και τη διακίνηση εντός των ΗΠΑ, για τη 
φόρτωση επί του Α/Φ της Α.Ε. και για την αεροπορική αποστολή των υλικών στην Ελλάδα. 
 
   (8) Διασαφίζει όλα τα υλικά και μεριμνά για την έκδοση φορτωτικής. 
Επισημαίνεται ότι οι φορτωτικές του Αναδόχου θα εκδίδονται στο όνομα του 201 ΚΕΦΑ και όχι 
στο όνομα τυχόν αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 
 
   (9) Ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μήνυμα 
τηλεομοιοτυπίας (fax) το 201 ΚΕΦΑ, άμεσα, με την έκδοση της φορτωτικής, αφενός μεν για τον 
αριθμό αυτής, προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση όλων των σταδίων διακίνησης 
των υλικών (tracking), αφετέρου δε για την ακριβή ημερομηνία άφιξης των υλικών στο Α/Δ «Ελ. 
Βενιζέλος». Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες εκτελωνισμού στην Ελλάδα θα γίνονται με 
μέριμνα της ΠΑ. . 
 
                        γ. Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις-ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα 
Άρθρα 3 και 4  παρόντος υπολογίζονται επί του συνόλου των πέντε (5) εργάσιμων ημερών του 
επιτρεπτού χρόνου μεταφοράς και είναι δεσμευτικό. Τα επιμέρους στάδια των ως άνω (α) και 
(β) παραγράφων του παρόντος Άρθρου αποτελούν ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα και δεν είναι 
δεσμευτικά. 
 

Άρθρο 11ο 
Δεσμεύσεις – Ευθύνες – Βασικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 1. Ευθύνες- Αναδόχου:  

  α. Ο Ανάδοχος, ως παραγγελιοδόχος μεταφοράς, ευθύνεται εις ολόκληρον  
για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο βαθμό ευθύνης που ευθύνεται και ο ταχυμεταφορέας 
(courier), ως εγγυητής των πράξεων του τελευταίου, κατά τα άρθρα 90-107 ΕμπΝ, επομένως 
και για απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση άφιξης των υλικών. 

  β. Ο Ανάδοχος δικαιούται να επικαλεστεί τους σχετικά προβλεπόμενους 
λόγους απαλλαγής του ταχυμεταφορέα που απορρέουν από την εκάστοτε εφαρμοζόμενη 
«Διεθνή Σύμβαση», όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της. 

  γ. Οποτεδήποτε προκύψει απώλεια ή ζημία υλικών, το βάρος απόδειξης 
της συνδρομής λόγου απαλλαγής φέρει ο Ανάδοχος. Η απόδειξη από τον ταχυμεταφορέα της 
συνδρομής λόγου απαλλαγής λειτουργεί και υπέρ του Αναδόχου. 

 2. Όρια Ευθύνης: 

  α. Εκτός αν η φύση και η αξία των υλικών έχουν δηλωθεί από το φορτωτή 
(ή τον αποστολέα) πριν από τη φόρτωση (ή την αποστολή) και έχουν αναφερθεί στη 
φορτωτική, η ευθύνη του Ανάδοχου (διαμεταφορέα) περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται 
στην εκάστοτε εφαρμοζόμενη «Διεθνή Σύμβαση» που διέπει τη μεταφορά.  

  β. Ούτε ο ταχυμεταφορέας ούτε ο Ανάδοχος θα έχουν δικαίωμα να 
επωφεληθούν από τον περιορισμό της ευθύνης του παρόντος, αν αποδειχθεί ότι η ζημία 
προκλήθηκε σαν αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης του ταχυμεταφορέα ή/και του Αναδόχου 
που έγινε με πρόθεση να προκληθεί ζημία ή από βαρεία αμέλεια και με γνώση ότι πιθανόν να 
προκληθεί ζημία.  

  γ. Τα όρια ευθύνης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, θα ισχύουν για 
κάθε αξίωση κατά του Αναδόχου σχετικά με απώλεια ή ζημία σε υλικά που καλύπτονται από 
σύμβαση μεταφοράς, είτε η αγωγή θεμελιώνεται σε συμβατική ευθύνη, είτε σε εξωσυμβατική 
ευθύνη.  

 3. Παύση της ευθύνης του Αναδόχου: 

  Η ευθύνη του Αναδόχου παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή 
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των υλικών από τον παραλήπτη, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος. 

 4. Συνδυασμένη Μεταφορά: 

  Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς που εκτελείται με περισσότερα του 
ενός μεταφορικά μέσα, η ευθύνη του Αναδόχου καθορίζεται με βάση το αναγκαστικό δίκαιο 
που ισχύει σε κάθε στάδιο της μεταφοράς, ανάλογα με το πού πραγματοποιήθηκε η ζημία.  

 5. Ευθύνη ταχυμεταφορέα (Courier): 

  Οι όροι της παρούσας Σύμβασης διέπουν και την ευθύνη του ταχυμεταφορέα, 
υπό την έννοια ότι κάθε όρος ή συμφωνία στη σύμβαση μεταφοράς που απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από ευθύνη για απώλεια ή ζημία των υλικών ή σε σχέση με αυτά και που οφείλεται σε 
αμέλεια, δόλο ή παράλειψη καθηκόντων ή υποχρεώσεων που προβλέπονται στη παρούσα 
Σύμβαση, ή που περιορίζει την ευθύνη αυτή κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι ορίζεται στην 
παρούσα Σύμβαση, είναι άκυρη, ανυπόστατη και ανενεργός. 

 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει όλα τα υλικά-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. 
 
 7. Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά τη μεταφορά των υλικών εντός των ΗΠΑ, να τηρεί 
πλήρως τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ. 
 
 8. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θα προβεί σε παρακράτηση των 
υλικών της ΠΑ (προσωρινή ή μόνιμη) ή σε μεσεγγύηση, για οποιοδήποτε λόγο, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Σύμβασης.  
 
 9. Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν θα παραλαμβάνει υλικά για τα οποία δεν 
θα έχει πάρει σχετική έγγραφη εντολή ανάθεσης της μεταφοράς από το αρμόδιο όργανο της 
ΠΑ (201 ΚΕΦΑ/Δ7). 
 
 10. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η ημερομηνία παράδοσης των υλικών θα είναι εντός 
του μέγιστου χρόνου που ορίζεται στους παρόντες όρους. 
 
 11. Ο Ανάδοχος καθίσταται οικονομικά υπεύθυνος έναντι της ΠΑ για τυχόν 
λανθασμένη αποστολή υλικών, λόγω αμέλειας ή σφάλματός του, για τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της καταβληθείσας δαπάνης και του αντίστοιχου ποσού της δαπάνης που θα είχε 
πληρωθεί εάν τα υλικά θα είχαν αποσταλεί κανονικά στον προορισμό τους. 
 
 12. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή απώλεια υλικών των οποίων 
ανέλαβε τη μεταφορά από την παραλαβή έως την παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο περί Ασφάλισης-Αποζημιώσεων. 
 
 13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να λαμβάνει τα αναγκαία/απαιτούμενα μέτρα 
για την αποκατάσταση ή ανάκτηση των υλικών σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας ή κλοπής 
κατά τη διάρκεια της διακίνησης ή εναπόθεσης τους, καθώς και να αποκαθιστά τυχόν ζημία 
που θα προκληθεί σε περίπτωση που παραλείψει ή καθυστερήσει να προβεί στις 
καθοριζόμενες από τη Σύμβαση ενέργειες. 
 
 14. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και δεσμεύεται ότι: 
 
  α. Θα τηρεί πλήρως τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τη 
μεταφορά και τον χειρισμό των υλικών, καθώς ότι θα ακολουθεί και θα συμμορφώνεται με 
όλους τους κανόνες 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 
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κατηγορία στην οποία εμπίπτουν τα εκάστοτε μεταφερόμενα υλικά. 
 
  β. Θα ακολουθεί και θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς μεταφοράς 
υλικών όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο AFI24-201 (TRANSPORTATION OF 
MATERIAL) των ΗΠΑ. 
 
  γ. Θα τηρεί τα προβλεπόμενα από το MIL-STD-2073-1C που αφορά στη 
συσκευασία του υλικού, 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 υλικού 
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, κραδασμούς, πίεση κλπ., 
εκτός εάν λάβει άλλες οδηγίες από τον φορέα αποστολής. 
 
  ε. Θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες κατάλληλες συνθήκες 
εναπόθεσης-μεταφοράς  (ψύξη-θέρμανση) για υλικά που χρειάζονται τέτοιο χειρισμό. 
 
 15. Ο Ανάδοχος είναι ενήμερος για τις διαδικασίες και τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τα International Traffic Armament Regulations (ITAR, 22CFR) και Export 
Administration Regulations (EAR, 15CFR). 
 
 16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
 
  α. Να διαθέτει κατάλληλη μηχανογράφηση, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων 
της ΠΑ για τις μεταφορές των υλικών, από το στάδιο υποβολής της αίτησης έως τη φόρτωση 
των υλικών, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μεταφοράς. 
 
  β. Να διαθέτει ηλεκτρονική υποδομή (ιστοσελίδα) με βάση δεδομένων, η 
οποία θα ενημερώνεται καθημερινά με τα στοιχεία της προηγούμενης ημέρας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και ενημέρωσης των αρμόδιων 
Οργάνων (ΔΑΥ, ΑΑΟ και 201 ΚΕΦΑ) που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία και στα 
οποία θα δοθούν σχετικοί κωδικοί πρόσβασης, καθώς και άντλησης στατιστικών στοιχείων για 
τη διακίνηση των υλικών. 
 
  γ. Να θέτει στη διάθεση εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ΠΑ τα 
φυλασσόμενα στο αρχείο του αντίγραφα δικαιολογητικών πληρωμών για έλεγχο σε 
οποιοδήποτε χρόνο, έως και τρία (3) έτη από την ημερομηνία πληρωμής τους. 
 
  δ. 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 (όταν δηλώνεται). 
   (4) AIRWAY BILL NUMBER (AWB)/ tracking number οδικής 
μεταφοράς. 
   (5) DOCUMENT ή ORDER NUMBER (αριθμός εντολής προμήθειας 
ή επισκευής). 
   (6) BOX NUMBER. 
   (7) Αποστολέα. 
   (8) Ημερομηνία αποστολής. 
   (9) Παρατηρήσεις (π.χ. ειδικά έξοδα, κατάσταση συσκευασίας 
υλικού, θέση εναπόθεσης κλπ). 
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 17. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα παρέχει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση και 
χωρίς άλλο «κρυφό» έξοδο για την ΠΑ, όλες τις απαιτούμενες πρόσθετες υπηρεσίες, ήτοι 
παραλαβή από τους ενδιάμεσους μεταφορείς των υλικών, χρήση μηχανικών μέσων 
φορτοεκφόρτωσης, έλεγχο, διαχωρισμό και συγκέντρωση κατά αποδέκτη, εναπόθεση έως τη 
φόρτωση, τοποθέτηση σε εμπορευματοκιβώτια, έκδοση των απαιτουμένων για 
εισαγωγή-εξαγωγή και μεταφορά δικαιολογητικών, εκτελωνισμό, ενημέρωση παραληπτών και 
όλες γενικά τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά των υλικών από την παραλαβή 
τους έως την παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη. 
 
 18. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί, οφείλει να γνωστοποιεί στο 201 ΚΕΦΑ, μέσα 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των υλικών, τα στοιχεία 
παραλαβής-αποστολής αυτών. Σε περίπτωση που καθυστερήσει να απαντήσει, του 
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200,00 ευρώ ανά περίπτωση. 
 
 19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα και την επάρκεια των 
συνεργαζόμενων με αυτόν μεταφορέων Οι πράξεις ή παραλείψεις 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. 
 
 20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει σε μηνιαία βάση στο τέλος κάθε μήνα 
το 201 ΚΕΦΑ για την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης, καθώς και για την εκτιμώμενη 
ανάλωση της προϋπολογισθείσας αξίας αυτής, ιδιαίτερα όταν το συνολικό κόστος των 
υπηρεσιών ανέλθει στο 80% του συμβατικού ποσού. 
  

Άρθρο 12ο  
Μέγιστος Χρόνος Διακίνησης Υλικών 

 
 1. Ο μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των υλικών από την 
παραλαβή τους έως την παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη, ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες. 
 
 2. Ο χρόνος υπολογίζεται ως κατωτέρω:  
 
  α.  Για το σκέλος από Ελλάδα προς ΗΠΑ, βάσει του χρόνου παράδοσης 
του φορτίου από την ΠΑ στον ταχυμεταφορέα (Ανάδοχο), ο οποίος προκύπτει από τα σχετικά 
πρωτόκολλα ή βεβαιώσεις παράδοσης-παραλαβής.  
  

β.  Για το σκέλος από ΗΠΑ προς Ελλάδα, βάσει του χρόνου παράδοσης 
του φορτίου στον ταχυμεταφορέα από τους οίκους/ φορείς του εξωτερικού,  ο οποίος 
προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα παράδοσης-παραλαβής ή υπογραφής στην φορτωτική 
μεταφοράς.  

 
 3. Ο Ανάδοχος δεν θεωρείται ότι υπερέβη το μέγιστο χρόνο, αν η εκτέλεση του 
έργου του παρεμποδιστεί από αιτίες πέραν του ελέγχου του και οι οποίες δεν οφείλονται σε 
αμέλεια ή σφάλμα του. Τέτοιες αιτίες είναι τα γεγονότα ανωτέρας βίας, καθώς και οι 
περιπτώσεις καθυστέρησης έκδοσης αδειών ή διεκπεραίωσης των διαδικασιών με υπαιτιότητα 
των Αρχών των ΗΠΑ. 
 
 4. 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 αιτιολογημένα η καθυστέρηση. 
 
 5. Προκειμένου να δικαιολογηθεί καθυστέρηση που προέκυψε από Τελωνειακές 
Αρχές, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά των υπόψη Αρχών τα οποία θα 
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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 
προσμετράται στο χρόνο διακίνησης. 
 
 6. Για τον έλεγχο, την επιβεβαίωση και την αποδοχή των καθυστερήσεων, 
αρμόδιοι είναι ο ΑΑΟ και το 201 ΚΕΦΑ, αναλόγως του τόπου που έλαβε χώρα το γεγονός που 
προκάλεσε την καθυστέρηση.  

 
Άρθρο 13ο 

Τροποποίηση Όρων Υπογραφής 
 

          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 . 

Ά ρ θ ρ ο 14ο 
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
                 1.   Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 

α. Παρασχέθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου 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. 

 
  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν.  
 

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

 
  δ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 

Άρθρο 15ο 
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. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα, η μεταφορά των υλικών θα 
γίνεται με μέσα των ΕΔ ή με μέσα που εξασφαλίζονται από αυτές.  
 
 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της Σύμβασης, 
εφόσον δημιουργηθούν 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, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Ν.4412/16. 
 

5.      Όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι ουσιώδεις. 
 

6.   Η Σύμβαση υπερισχύει οιουδήποτε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως την 
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Προσφορά του Προμηθευτή,  την απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
παροραμάτων, σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 

7. Διευκρινίζεται ότι, σε όσα σημεία των όρων αναγράφεται η ορολογία «ημέρες», 
αυτές αφορούν στις ημερολογιακές εκτός εάν άλλως ορίζεται. 

  
 8. Αποκλείεται η διαδικασία αλλοδαπών δικαστηρίων για οποιαδήποτε θέμα ήθελε 
προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων. Για κάθε διαφορά, εφαρμογή  έχει η Ελληνική 
Νομοθεσία και κατά τόπον αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια των Αθηνών, στην περιφέρεια 
των οποίων καταρτίστηκε η παρούσα . 
 
 9. Ως αρμόδιος φορέας παρακολούθησης της Σύμβασης και υλοποίησης των 
όρων αυτής ορίζεται  το 201 ΚΕΦΑ/Δ7. 
 
          10.     Συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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