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ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη 
Εργολάβου Εργασιών  Εγκατάστασης Νέου Λογισμικού Παρακολούθησης 
Εγκατεστημένων Δεξαμενών Καυσίμων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Συνολικού 
Προϋπολογιζόμενου Κόστους Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €) 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ). 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/11 
 
 Έχοντας υπόψη : 
 α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και   Λογιστικού 
των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70). 
 β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών». 
 γ. Τον Ν. 3871/10 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», (ΦΕΚ 247Α/95). 
 δ. Τον Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/10). 
 ε. Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/95). 
 στ. Τον Ν.2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών». 
 ζ. Τον ΠΔ 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005. 
 η. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ L134/304-04/ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου. 
 θ. Την Εγκύκλιο Υπ.Αν. Αρ.Πρ. Π1/1105 από 2-3-06. 
 ι. To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-
7-2007). 
 ια. Την υπ’αρίθ. 249139//20-9-07 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Περί 
Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους ΥΦΕΘΑ».(ΦΕΚ 1929//24-9-07). 
 ιβ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί 
Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα  της 
Διοίκησης  των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές. 
 ιγ. Την Εγκύκλιο Υπ.Οικ. Αρ.Πρ. 14873/395 από 4-4-06. 
 ιδ. Την ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09. 
 Ιε. Ιδ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για την δέσμευση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί << Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Ευθύνης>> και το Π.Δ 113/2010 <<Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες>> (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των 
παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν. 2362/1995(Α.247), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 
 
 



 
 

Μ  
ΔΙΑΚΗΡΥΣΟΥΜΕ 

 
1. Πρόχειρο ειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για 
την Ανάδειξη Εργολάβου Εργασιών  Εγκατάστασης Νέου Λογισμικού Παρακολούθησης 
Εγκατεστημένων Δεξαμενών Καυσίμων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Συνολικού Προϋπολογιζόμενου 
Κόστους Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ). 
 
 
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στα γραφεία της 
ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου (τηλ.28210- 82379).  
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 α) Έλληνες Πολίτες. 
 β) Αλλοδαποί. 
 γ) Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά. 
 δ) Ενώσεις Προμηθευτών. 
 
4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της ΝΚ/ΔK/ΝΑΤΟ τις 
προσφορές τους μέχρι την 14 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.  Προσφορές 
που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.  Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα «Β» - άρθρο 3.  
Προσφορές για ορισμένες μόνο από τις προς εκτέλεση εργασίες, ή για μέρος μόνο της 
ζητούμενης εργασίας δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
 
5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με : 
 α. To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-
7-2007). 
 β. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
(ΦΕΚ 19Α/95). 
 γ. Τα σχετικά η, θ και ιγ. 
 δ. Τους συνημμένους στην παρούσα, ως Παράρτημα «Α», Γενικούς Όρους. 
 ε. Την συνημμένη στην παρούσα, ως Παράρτημα «Β», Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 στ. Την συνημμένη στην παρούσα, ως  Παράρτημα «Γ», Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
6. Οι Γενικοί όροι και η Συγγραφή Υποχρεώσεων του διαγωνισμού, καθορίζουν τις 
επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.  Η Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κατισχύει των Γενικών Όρων.  Κατά τα λοιπά, μη λεπτομερώς 
αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στο Π.Δ 118/07«Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 
από 10-7-2007). 
 
7. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς Όρους, τη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.  
 
8. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, θα δημοσιευθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr), και  του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (www.acci.gr). 
 
 
9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το Γραφείο 
Προϋπολογισμού – Εφοδιασμού  και Απογραφών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου 



(τηλ.28210- 82379) για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισμού, της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων παραρτήματος «Β» της παρούσας και Τεχνικής Περιγραφής 
παραρτήματος «Γ» της παρούσας.  
 
10. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 
«Γ» της ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09 «Διαδικασίες Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού, Παροχής 
Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Εργασιών του ΠΝ». 
 
11. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται  πλήρη αντίγραφα της διακήρυξης, 
από τα γραφεία  της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου  (τηλ.28210- 82379). 
 
12. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, 
παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Αρχιπλοίαρχος Κ. Βουλγαράκης  Π.Ν. 
 
            Δ ι ο ι κ η τ ή ς   Ν Κ 
 
        
 
 
 
 
 
                 Ακριβές Αντίγραφο  
 
       Υπχος (E) Μ. Γιαννοπούλου Π.Ν. 

         Αξιωματικός Γεν. Γραμματείας ΝΚ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  (Γενικοί Όροι) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  (Συγγραφή Υποχρεώσεων)  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  (Τεχνική Προδιαγραφή)  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»  (Υπόδειγμα Εγγυητικής  Επιστολής) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»  (Σχέδιο Σύμβασης) 
 
 
 
 
 
 



 
9.     Πληροφορίες  στους ενδιαφερόμενους  θα παρέχονται από το Γραφείο 
Προϋπολογισμού – Εφοδιασμού και Απογραφών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου  
(τηλ.28210- 82379) για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισμού, 
Συγγραφής Υποχρεώσεων παραρτήματος «Β» της παρούσας και Τεχνικής Προδιαγραφής 
παραρτήματος «Γ» της παρούσας.  
 
10. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 
«Γ» του ΠΔ 6-3/09 «Περί διαδικασιών Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού, Παροχής 
Υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών του ΠΝ». 
 
11.        Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται  πλήρη αντίγραφα της 
Ανακοίνωσης, από τα γραφεία  της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου  (τηλ.28210- 
82379),. 
 
12.      Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την 
παρούσα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη 
τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»       ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη 25/11      ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΚ/ΔΚ 608.6/   /11//   /    /11             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –  
           ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 
 
1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Άρθρα 5α, 6, 7, 8, 8α, 9α, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 και 37), ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr - Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών - 
Νομοθετικό Πλαίσιο). 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»       ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη 25/11      ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΚ/ΔΚ 608.6/   /11//     /     /11     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –  
           ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 
Συγγραφή Υποχρεώσεων  Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου Εργασιών  
Εγκατάστασης Νέου Λογισμικού Παρακολούθησης Εγκατεστημένων Δεξαμενών 
Καυσίμων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Σαράντα Πέντε 
Χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ). 
 
 
 
                                                                 ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 
1. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
για την Ανάδειξη Εργολάβου Εργασιών  Εγκατάστασης Νέου Λογισμικού Παρακολούθησης 
Εγκατεστημένων Δεξαμενών Καυσίμων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους 
Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €)(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ). 
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.  
 
  
2. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα, τα οποία  αποτελούν 
υποχρεώσεις  του Εργολάβου έναντι του τιμήματος που καθορίζεται στο άρθρο 3. 
 α. Εκτέλεση των εργασιών που θα προσδιορίζονται κάθε φορά από  τον εργοδότη 
σύμφωνα με τους Γενικούς, όρους την συγγραφή υποχρεώσεων  και την Τεχνική  
Προδιαγραφή της παρούσας. 
 β. Διάθεση όλων των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργολαβίας, 
υπηρεσιών, ευκολιών, μέσων και υλικών εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά από την 
παρούσα. 
 γ. Επιδιόρθωση τυχόν ανωμαλιών, οι οποίες ήθελαν διαπιστωθεί μετά την εκτέλεση 
της εργασίας εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. 
 
3. Η εργολαβία θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση και τις ανάγκες του εργοδότη (ΠΝ) 
όπως καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή, Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Ο εργολάβος πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση προς τους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους των συμφωνιών και της Διακηρύξεως, ως και της Τεχνικής 
Προδιαγραφής, οφείλει να εκτελέσει την εργολαβία, σύμφωνα προς τους καλώς 
εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις 
οδηγίες των εκπροσώπων του εργοδότου. 
 
2. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζημία στα υλικά και μέσα του εργολάβου 
ή της Υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, ή ατύχημα 
που τυχόν θα συμβεί  στο προσωπικό του εργολάβου, ή των τρίτων που αυτός 
χρησιμοποιεί, ή του εργοδότου που εργάζονται στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια 
εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας και μέχρι παραδόσεως αυτής, εφόσον το 
ατύχημα ή η ζημία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
  



3. Εφόσον η εργασία ή μέρος αυτής εκτελείται εντός Ναυτικής περιοχής, ο εργολάβος 
και το προσωπικό του, θα υπόκεινται στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του 
Πολεμικού Ναυτικού, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της Ν. 
Υπηρεσίας. 
 
4. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται και από 
την Επιτροπή Παρακολουθήσεως η οποία έχει το δικαίωμα αναστολής ή και διακοπής των 
εργασιών, σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών.  Ο χρόνος 
αναστολής ή διακοπής των εργασιών δεν θα παρατείνει την προθεσμία παραδόσεως τους. 
 
5. Ως προς τις τιμές και τους χρόνους παραδόσεως των επί πλέον (προσθέτων) 
εργασιών, υπηρεσιών και υλικών θα ισχύουν τα οικεία άρθρα της παρούσας. 
 
6. Διακίνηση αντικειμένου.  Εφόσον και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
Παραρτήματος «Γ», απαιτηθεί η διακίνηση αντικειμένου από τις εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα, αυτή πραγματοποιείται με 
φροντίδα και έξοδα του εργολάβου,  της Υπηρεσίας υποχρεούμενης να εκδώσει άδεια 
εξαγωγής και άδεια διελεύσεως των πλωτών ή χερσαίων μέσων μεταφοράς του 
εργολάβου. Ειδικότερα: 
 
 α. Για την Εισαγωγή Αντικειμένων 
  Για την εισαγωγή των αντικειμένων (υλικών, εργαλείων μηχανημάτων) ο 
εργολάβος οφείλει να παραδίδει σε τρία (3) αντίγραφα, στο Γραφείο Ασφαλείας, δελτίο 
αποστολής ή άλλο έγκυρο συνοδευτικό έντυπο της εταιρείας, στο οποίο θα αναγράφονται: 
- Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων. 
- Προορισμός, Πλοίο ή Υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθούν. 
- Αριθμός αναθέσεως της σχετικής εργασίας(ΤΕLΕΧ ή έγγραφο). 
- Αριθμός αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού. 
Μετά  τον σχετικό έλεγχο, θα θεωρούνται και τα τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίου το  ένα 
(1), θα κρατείται στο φυλάκιο εισόδου, το δεύτερο (2) θα παραδίδεται στο Γραφείο 
Προϋπολογισμού – Εφοδιασμού και Απογραφών και το τρίτο (3) θα παραμένει στον 
εργολάβο. 
 
 β. Για την Εξαγωγή Αντικειμένων 
  Για την εξαγωγή των αντικειμένων ο εργολάβος θα υποβάλει από την 
προηγούμενη ημέρα, στο Γραφείο Προϋπολογισμού – Εφοδιασμού και Απογραφών, 
πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται : 
- Το είδος και η ποσότητα των  αντικειμένων που πρόκειται να εξαχθούν. 
- Πλοίο ή Yπηρεσία από όπου  προέρχονται. 
- Δελτίο Αποστολής  με το οποίο είχαν εισαχθεί. 
- Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού. 
Στη συνέχεια, το Γραφείο Προϋπολογισμού – Εφοδιασμού και Απογραφών θα εκδίδει 
υπηρεσιακό έντυπο (δελτίο εισακτέων ή επανεισακτέων υλικών) το οποίο θα παραδίδεται 
από τον εργολάβο στο Γραφείο Ασφαλείας. 
Σημείωση:  Η φόρτωση των προς εξαγωγή αντικειμένων θα γίνεται παρουσία αρμοδίων 
που θα ορίζονται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία.  Επισημαίνεται ότι η διακίνηση των 
αντικειμένων θα γίνεται κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.   
 
7. Ο εργολάβος υποχρεούται κατά την αποχώρηση του από τον χώρο στον οποίο 
εκτελεί κάθε φορά τις εργασίες εργολαβίας, να έχει μεριμνήσει για την τακτοποίηση του 
χώρου, αποδίδοντας του την τάξη και την λειτουργικότητα που είχε κατά τον χρόνο άφιξης 
του συνεργείου προς εκτέλεση των εργασιών. 
 
8. Διακίνηση προσωπικού.  Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο εργολάβος πρέπει 
να παραδώσει στην Υπηρεσία (ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ) πίνακα του προσωπικού του, το οποίο 
προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ.  Το 
ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του 



προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και 
αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου.  Στη περίπτωση που ο 
εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, ότι το 
προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της 
απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Ναυτικής 
αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα 
απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού.  
 
9. Ο Εργοδότης επιφυλάσσεται στο να μην επιτρέπει την είσοδο στη Ναυτική περιοχή, 
προσωπικού του εργολάβου, εάν λόγοι ασφαλείας κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας 
επιβάλλουν αυτό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΙΜΕΣ 

 
1. Η προσφορά ενός εκάστου προσφέροντος θα είναι ενιαία με μία τιμή για την 
Υπηρεσία. 
 
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ και θα δοθεί μία τιμή που θα αφορά το 
σύνολο των εργασιών θέματος.  Επίσης οι προσφορές θα υποβληθούν σε τρεις (3) 
ξεχωριστούς κλειστούς, σφραγισμένους φακέλους επί των οποίων θα αναγράφεται η 
ένδειξη : 
 α. «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις»  
 β. «Τεχνική Προσφορά» 
 γ. «Οικονομική Προσφορά». 
 
Α΄ Φάκελος : «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» 
Στον φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 
 α. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπου θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του συνόλου της διακήρυξης (Γενικούς-Ειδικούς Όρους , 
Τεχνική Προδιαγραφή και τυχόν Προσθήκες) και την αποδέχονται στο σύνολό της πλήρως 
και ανεπιφύλακτα.  Ανωτέρω δήλωση δεν απαλλάσσει τους συμμετέχοντες από την 
υποχρέωση να δηλώνουν εγγράφως και στην οικονομική τους προσφορά την γνώση και 
την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων και Τεχνικών Περιγραφών της 
διακήρυξης. 
 β. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του υποψήφιου Ανάδοχου της Εργολαβίας όπου 
θα βεβαιώνει ότι αποδέχεται την δυνατότητα της υπηρεσίας να ακυρώσει τον διαγωνισμό 
σε οποιοδήποτε στάδιο του, για λόγους που δεν καθιστούν δυνατή την κατακύρωση – 
εκτέλεση της εργολαβίας.  
 γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του υποψήφιου Ανάδοχου της Εργολαβίας όπου 
θα βεβαιώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους της υπηρεσίας που περιγράφονται στις Τ.Π, 
και έλαβε γνώση επακριβώς της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί, στα πλαίσια της 
παρούσης διακηρύξεως. 
 δ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) ότι σε κάθε υλικό, που θα χρησιμοποιείται θα 
υπάρχουν  οδηγίες χρήσεως και τρόποι προστασίας. 
 ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι στο φάκελο «τεχνική προσφορά» περιέχεται εγχειρίδιο 
κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής. 
 στ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι στο φάκελο «τεχνική προσφορά» περιέχεται κατάλογος 
υλικών τα οποία ο υποψήφιος εργολάβος προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση 
των εργασιών της εργολαβίας. 
 ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος εργολάβος διαθέτει όλα τα 
προβλεπόμενα από την τεχνική προδιαγραφή μηχανήματα και μέσα για την εκτέλεση της 
εργολαβίας. 
 η. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) στην οποία θα αναφέρουν ότι «Ως εργολάβος 
υποχρεούμαι να τηρώ όλους τους Ελληνικούς  και Κοινοτικούς Νόμους, τους σχετικούς με 



την εργολαβία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, μέτρων ασφαλείας, κ.λπ., έναντι του 
προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας». 
 θ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν, ότι σε περίπτωση 
που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στην εργολαβία θέματος, θεωρημένη 
από το ΙΚΑ και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.  Η Υπηρεσία θα μπορεί κατά την 
διάρκεια της συμβάσεως, να αντιπαραβάλει τα στοιχεία του πίνακα αυτού με τα τηρούμενα 
από τον εργολάβο βιβλία και δικαιολογητικά, που αφορούν στην ασφάλιση του 
προσωπικού του. 
 ια. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνουν αρμόδια Υποκαταστήματα 
ΙΚΑ-ΤΕΒΕ όπου ανήκουν, προκειμένου τους κοινοποιηθεί η σχετική κατακύρωση. 
 ιβ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 « Περί καταστάσεως Αξιωματικών» ως Άρθρο 
14 παρόντος Παραρτήματος. 
 ιγ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισμένο το σύνολο του προσωπικού που  απασχολεί ο υποψήφιος 
εργολάβος. 
 ιδ. Τα νομικά πρόσωπα θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 
αναφέροντας τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα έχουν 
την ευθύνη της εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 ιε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι  μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση 
για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 ιστ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο και ότι το αντικείμενο απασχόλησης του εργολάβου είναι το αυτό, 
με το αντικείμενο της εργολαβίας. 
 ιζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται δεν τελούν σε 
κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις  στην περ. 2 του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 
και στην περίπτωση 2 του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. 
 ιη.    Βεβαίωση ότι επισκέφθηκε τους χώρους εκτελέσεως της εργολαβίας. 
        ιθ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση 
που θα  αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην  κατωτέρω παράγραφο 11 
Έλλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων / βεβαιώσεων, 
επιφέρει αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από την συνέχεια του διαγωνισμού, για τον 
υποψήφιο συμμετέχοντα. 
 
Β΄ Φάκελος : «Τεχνική Προσφορά» 
Στον φάκελο θα περιέχονται: 
 α. Συμπληρωμένο αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (Φ.Σ) προς την Τεχνική 
Προδιαγραφή της υπηρεσίας στο οποίο θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες 
τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. παράγραφο προς παράγραφο, όπου θα αναφέρεται η 
«συμφωνία». 
 β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων μέσων (εκσκαφής, γερανοφόρου οχήματος, μεταφοράς υλικών ) 
από τον εργολάβο. 
 γ. Έντυπα από διαδικτυακό τόπο ή επίσημα διαφημιστικά προσπέκτους της 
κατασκευάστριας εταιρείας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
εργασίας. 
 δ. Γενικά οποιοδήποτε έγγραφο/ πιστοποιητικό, εγχειρίδιο ή άλλο στοιχείο 
απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 



Γ΄ Φάκελος : «Οικονομική Προσφορά» 
Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά και κάθε άλλο οικονομικό 
στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα. Προσφορές για ορισμένες μόνο από τις προς 
εκτέλεση εργασίες, ή για μέρος μόνο της ζητούμενης εργασίας δεν θα γίνουν αποδεκτές.  
 
 
3. Την 14 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού θα ελέγξει τα δικαιολογητικά του φακέλου «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» ως 
προς την πληρότητα / νομιμότητά τους και τα δικαιολογητικά του φακέλου « Τεχνική 
Προσφορά» ως προς την πληρότητά τους. 
 
4. Την 16 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 η Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, αφού έχει μελετήσει / αξιολογήσει τα περιεχόμενα δικαιολογητικά του 
φακέλου « Τεχνική Προσφορά» ως προς την νομιμότητα τους και συμφωνία τους με τις 
απαιτήσεις και τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών παρουσία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.  
Στη συνέχεια και παρουσία των προκριθέντων εκ των διαγωνιζομένων, θα ανοίξει τις 
οικονομικές προσφορές και θα καθορίσει τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20  του Π.Δ. 118/07 για κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 
 
5. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6. Τον εργολάβο βαρύνουν αποκλειστικά όλες οι κρατήσεις υπέρ του προσωπικού του 
(ως π.χ. ΙΚΑ κλπ) ο δε εργοδότης ευθύνεται μόνο για την καταβολή των συμβατικών τιμών 
της εργολαβίας. 
 
7. Οι προσφορές που περιέρχονται στα χέρια της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση των λοιπών προσφορών, δεν λαμβάνονται υπόψη 
(έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα). 
 
8. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μικρότερο συνολικά τίμημα εκτέλεσης  
εργασιών θέματος. 
 
9. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 
 
10. Ενστάσεις για οποιαδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο μέσα στα 
χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 με συνημμένο 
παράβολο του Δημοσίου Ταμείου αξίας Χιλίων Ευρώ (1.000,00€).  Σε περίπτωση μη 
προσκόμισης του παράβολου η ένσταση δεν θα παραλαμβάνεται.  H Επιτροπή Εξετάσεως 
Ενστάσεων θα συγκροτηθεί σύμφωνα με το σήμα (ΝΑΑ) 171408 Ζ ΦΕΒ 09 ΔΔΜΝ/Ε2.  
Σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας κλπ,. σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό δύναται να 
μην απαντώνται από την Υπηρεσία. 
 
11. Ο Μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/98 (Α 290), οφείλει να υποβάλει  στον 
αρμόδιο φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού) σε 
σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
 α. Έλληνες Πολίτες: 
  (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα κάτωθι αδικήματα: 



   (i). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 351 της 29.1.1998 σελ. 
1). 
   (ii). Δωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συμβουλίου  της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παρ. 1της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ. 
2). 
   (iii). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 
   (iv). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της  οδηγίας  91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ  L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η 
οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 334 της 28.12.2001, σελ 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 
2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005(Α 305). 
   (v). Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της 
δραστηριότητας. 
  (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 
11, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
  (3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης παρ. 11 , είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
  (4) Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει  
σαφέστατα, ότι το αντικείμενο απασχόλησης του εργολάβου είναι το αυτό, με το 
αντικείμενο της εργολαβίας και στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11. 
  (5). Σε περίπτωση εγκατάσταση τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων παρ. 11α(2) και 11α(3), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 
β. Αλλοδαποί: 
Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(β) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: 
Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(γ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
δ. Συνεταιρισμοί: 
Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(δ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
ε. Ενώσεις Προμηθευτών: 
Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(ε) του άρθρου 6 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07. 
 
12. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις που περιγράφονται  στην παρ. 
3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
13. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία διαγωνισμού εφ όσον 
έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για τα ως άνω στοιχεία 
(ι),(ιι), (ιιι) και (iv) παρ. 11α. 



 
14. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
Φυσικά Πρόσωπα 
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Ο εργολάβος δεν βαρύνεται με άλλες κρατήσεις, πλην της παρακράτησης Φόρου 
Εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Η απαιτούμενη για την εργολαβία πίστωση δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 
45.000,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ και θα διατεθεί από πιστώσεις έτους 2011 ΚΑΕ 4711. 
 
2. Η πληρωμή θα διενεργείται με έκδοση  Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, στο όνομα 
του εργολάβου και βάσει των δικαιολογητικών που καθορίζονται κατωτέρω. 
 
3. Η πληρωμή του Εργολάβου, ενεργούμενη σύμφωνα με την Διακήρυξη, Κατακύρωση, 
Σύμβαση και Πρωτόκολλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εργασίας γίνεται 
πάντοτε βάσει  και σύμφωνα προς τις τιμές που συμφωνήθηκαν. 
 
4. Σε περίπτωση εφαρμογής των αναγραφόμενων στο άρθρο 11 περί τροποποιήσεως, 
ουδεμία διαφοροποίηση  από την τιμή της εργολαβίας όπως αυτή αναγράφεται στη 
σύμβαση γίνεται αποδεκτή.  
 
5. Ο Εργοδότης δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή και συνεπώς δεν θα οφείλει 
κανένα τόκο, σε περίπτωση που ο εργολάβος καθυστερεί την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του, για  οποιοδήποτε λόγο, μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Εργοδότου, 
ακόμα δε και για λόγους ανώτερης βίας. 
 
6. Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 
 
 α. Εκδιδόμενα με μέριμνα του Εργοδότου. 
  (1) Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης, ανάθεσης εργολαβίας. 
  (2) Πρωτότυπο της σύμβασης, που θα υπογραφεί. 
  (3) Αντίγραφο αποφάσεως αναλήψεως της απαιτούμενης δαπάνης. 
  (4) Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
  (5) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εργασίας. 
 
 β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του Εργολάβου. 
  (1) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας. 
  (2) Αριθμημένο τιμολόγιο μη εξοφλημένο (Επί Πιστώσει). 
  (3) Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόμενη στο οικείο Δημόσιο 
Ταμείο, κατά την εξόφληση του. 
  (4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ. 
 
 
                                                                
 
 



 
                                                               ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Ουδεμία προκαταβολή χορηγείται για την παρούσα εργολαβία. 
 
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο εργολάβος υποχρεούται, κατά την 
υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική επιστολή απεριορίστου 
χρονικής ισχύος, αξίας ίσης με ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
που θα υπογραφεί.  Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου 
αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε μετά την 
οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας και με τον όρο ότι δεν 
θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 
 
3. Οι ανωτέρω εγγυοδοσία παραγρ.2 θα έχει την μορφή που καθορίζεται στις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/07.  
 
4. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος και για τα ακόλουθα : 
 α. Για κάθε εμφανιζόμενη ζημία του αντικειμένου της εργολαβίας, η οποία δεν 
οφείλεται σ’ εσφαλμένο χειρισμό ή αμέλεια ή πλημμελή συντήρηση από το προσωπικό του 
εργοδότη και υποχρεούται στην επανόρθωση της με φροντίδα και έξοδα του, εντός του 
πρακτικά συντομότερου χρόνου. 
 β. Η αποκατάσταση θα εκτελείται είτε από εργολάβο, είτε από άλλο φορέα που θα 
ορίσει με την απόλυτο κρίση του ο εργοδότης. 
 γ. Ο εργολάβος θα βαρύνεται με τις δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν αποδεδειγμένα 
προς το κόστος της διενεργούμενης αποκατάστασης, στην ίδια περιοχή όπου εξετελέσθη η 
εργολαβία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ως Παράρτημα «Ε» παρούσης , θα αποτελείται από 
ένα βασικό έγγραφο στο οποίο θα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη αυτού, η 
διακήρυξη και η απόφαση κατακύρωσης . 
 
2. Η αναθέτουσα την εργολαβία υπηρεσία (ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ) θα ελέγχει την καλή εκτέλεση 
των εργασιών και την εφαρμογή της ανωτέρω σύμβασης με τον ορισμό εκπροσώπων της 
ως Επιτροπή Παρακολούθησης – Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών. 
 
3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών θα έχουν το δικαίωμα 
να εισέρχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο χώρο εργασίας του εργολάβου προς 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργολαβίας. 
 
4. Παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών, 
σχετικά με την πραγματοποίηση της όλης συμβάσεως π.χ. ως προς  την ποιότητα και 
καταλληλότητα των υλικών και τον τρόπο και χρόνο εκτελέσεως των εργασιών πρέπει να 
γίνονται δεκτές από τον εργολάβο. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργολάβος δεν συμφωνεί με την απόφαση της 
Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής εργασιών, δικαιούται όπως, εντός πέντε (5) ημερών, 
από της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου,  να αιτήσει την παραπομπή της υποθέσεως σε 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τον ΠΔ 118/07. 
 
 

 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
1. Ο εργολάβος θα αναλαμβάνει εργασία  με εντολή της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η 
οποία είναι και ο κύριος υπεύθυνος για παρακολούθηση της συμβάσεως και την εύρυθμη 
εξέλιξη αυτής αναφέροντας εγκαίρως τυχόν προβλήματα κατά την υλοποίηση της. 
 
2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας θα λαμβάνει χώρα 
ενώπιον του εργολάβου ή αντιπροσώπου αυτού, από την Επιτροπή Ελέγχου και 
Παραλαβής, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής και το οποίο θα προσυπογράφεται και από 
τον εργολάβο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
1. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εργολάβου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, 
σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα εις τα άρθρα 32 
και 34 του ΠΔ 118/07.  
 
2. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο εργολάβος κατ’ αρχήν θα 
υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του 
συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Ν. μετά από 
πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία.  Σε περιπτώσεις συνεχίσεως 
των παραβάσεων εκ μέρους του εργολάβου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την 
κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 
3. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω 
περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε 
ανωτέρα βία: 
α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της εργολαβίας τυγχάνει 
τόσο βραδεία, ώστε ο εργολάβος δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των 
προβλεπομένων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων. 
β. Εάν ο εργολάβος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του. 
γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του εργολάβου. 
δ. Εφ’ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές 
Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση 
προβλεπομένων ορίων. 
ε. Εάν ο εργολάβος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους εργασιών ή 
δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους  που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 
 
4. Η έκπτωση αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό 
παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.  
 
5. Ο εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η 
εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων 
λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές 
ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτελέσεως του αντικειμένου της εργολαβίας 
της συμβάσεως.  Ο εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για 
τον εργολάβο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, 
είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο εργολάβος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως. 
 
 



 
6. Σε περίπτωση κηρύξεως του εργολάβου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως 
των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο εργολάβος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη.  Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής 
ρήτρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής 
αναθέσεως εργασιών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΥΛΙΚΑ 

 
1. Όλα τα απαιτούμενα υλικά  και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατεθούν 
από τον εργολάβο . 
 
2. Το σύνολο των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
εργολαβίας υπόκειται στην έγκριση της υπηρεσίας (ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ)   
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
1. Ελάχιστες παρεκκλίσεις  ως προς το αντικείμενο των εργασιών εργολαβίας θέματος, 
όταν αιτούνται από τον Εργοδότη για την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργολαβίας, θα 
εκτελούνται από τον εργολάβο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας άνευ επιβαρύνσεως του 
εργοδότη ή παρατάσεως του χρόνου παραδόσεως της εργολαβίας. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 

 
1. Οι σχέσεις μεταξύ του εργολάβου και του εργοδότη και οι  ενέργειες αυτών σε όλη  
την διάρκεια της συμβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύμα καλής πίστεως και 
αρμονικής συνεργασίας. 
 
2. Τυχόν προσφυγή του εργολάβου σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο και στα 
Ελληνικά Δικαστήρια δεν παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα ανακοπής ή διακοπής των 
υποχρεώσεων του σύμφωνα προς την παρούσα, τόσο κατά τη διάρκεια επισκευής ή των 
δοκιμών όσο και κατά την διάρκεια της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
1. Αποκλείεται στον εργολάβο η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εν 
όλω ή εν μέρει ,όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας. 
 
2. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται μεταβίβαση και 
οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής. 
 
 

 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 14 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

 
1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δήλωση ότι 
έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 
περί καταστάσεως Αξιωματικών ότι δεν θα χρησιμοποιούν ως άμεσους ή έμμεσους 
αντιπροσώπους τους, τους μονίμους στην εφεδρεία Αξ/κούς ή τους ανακαλούμενους στην 
ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει  παρέλθει 
πενταετία από την αποστρατεία τους.  
 
2. Εργολάβος που δεν θα καταθέσει την παραπάνω δήλωση αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ /ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 
 
2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι της Εργολαβίας υποχρεούνται όπως επισκεφθούν τους 
χώρους της υπηρεσίας που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, προκειμένου λάβουν 
γνώση επακριβώς, των χώρων που θα εκτελεσθεί η Εργολαβία και το είδος αυτής, στα 
πλαίσια της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
3. Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν από τις συμμετέχουσες στο 
διαγωνισμό εταιρείες να είναι πρωτότυπα ή κατάλληλα θεωρημένα σύμφωνα με Ν 2690//9-
3-99 (ΦΕΚ 45/99) και Ν3345//16-6-05 (ΦΕΚ 138/05). 
 
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις 
και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα δικαιολογητικά 
στοιχεία με την ακόλουθη μορφή: 
 α. Πρωτοτύπου. 
 β. Επικυρωμένου αντιγράφου από το πρωτότυπο. 
 γ. Επικυρωμένου αντιγράφου από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το 
πρωτότυπο. 
 
5. Η επικύρωση στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από 
οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. Κατ΄εξαίρεση και 
αποκλειστικά για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του ενδιαφερόμενου, όταν προσέρχεται αυτοπρόσωπος στον διαγωνισμό 
προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας του εφόσον είναι ο νόμιμος διαχειριστής και αυτό 
προκύπτει από το θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του. Σε αντίθετη 
περίπτωση απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος.  
 
6. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι 
σύμφωνα με την παρ.4 της με « αρ.πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ / Φ22 ΟΙΚ 21630 από 12– 10-2004 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» δεν 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.2690/99 και συνεπώς δεν είναι 
δυνατή η επικύρωση από διοικητική αρχή αντιγράφων: 
  
 
         
 
 



α. Των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά δεν εκδίδονται από διοικητικές 
αρχές (Δημόσιο, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου). 
 β. Των εγγράφων που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι, εφόσον τα έγγραφα 
αυτά δεν εκδίδονται από διοικητικές αρχές. 
 γ. Των εγγράφων αντίστοιχα που εκδίδονται από δικαστικές αρχές. 
 δ. Των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και στα πλαίσια 
αλλοδαπών εννόμων τάξεων. 
 
7. Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο το μικρότερο συνολικά τίμημα το οποίο 
περιλαμβάνει: 
 α. Συνολικές εργασίες  όπως προκύπτουν από την Τεχνική Προδιαγραφή. 
 β. Αντικείμενο εργασιών και απαιτούμενα υλικά, όπως  αναγράφονται αναλυτικά 
στην Τεχνική Προδιαγραφή.    
 
 
 



 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»        ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη 25/11      ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΚ/ΔΚ 608.6/   /11//   /     /11             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –  
           ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ 
 
 

       1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
     Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή (Τ.Π) καλύπτει τις απαιτήσεις εργασιών 
εγκατάστασης νέου λογισμικού το οποίο θα απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τις ενδείξεις  
των υφισταμένων αισθητήρων εντός των εγκατεστημένων υπόγειων δεξαμενών καυσίμων 
στη ΔΚ/ΝΑΤΟ του Ναυστάθμου Κρήτης. Οι ενδείξεις αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τη στάθμη καυσίμου, στάθμη νερού πυθμένα καθώς και τη μέση θερμοκρασία καυσίμου σε 
κάθε δεξαμενή. Η εγκατάσταση του νέου λογισμικού περιλαμβάνει ένα νέο Η/Υ καθώς και 
όλες τις απαραίτητες διατάξεις των μετατροπέων σήματος.   

 
      2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

2.1. Το υφιστάμενο και πλέον πεπαλαιωμένο σύστημα ATG (Automatic Tank Gauging) 
αποτελείται συνολικά από δέκα επτά (17) σημεία ελέγχου σε ισάριθμες εγκατεστημένες 
υπόγειες δεξαμενές, οι οποίες επιτηρούνται ως προς στάθμη καυσίμου, στάθμη νερού και 
μέση θερμοκρασία καυσίμου. Οι δεξαμενές είναι κυλινδρικές, τοποθετημένες οριζόντια, με 
διάμετρο 12 μέτρων και μήκος από 44 έως 144 μέτρα. Τα προϊόντα καυσίμου είναι JP5 (7 
δεξαμενές), Diesel Fuel Marine (DFM) (8 δεξαμενές), Crude oil (1 δεξαμενή) και Diesel 
κίνησης (1 δεξαμενή).  

 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν καθώς και όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν με 

ευθύνη και έξοδα του εργολάβου φαίνονται στα παρακάτω:  
 
2.2. Εγκατάσταση νέας μονάδα Η/Υ στο γραφείο λογιστηρίου ΔΚ/ΝΑΤΟ/POL, η οποία 

θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τελευταίας γενιάς μονάδα επεξεργασίας με λειτουργικό 
σύστημα Windows XP7 και Microsoft SQL 2008 Express database καθώς και με οθόνη 
TFT 19’’.  

 
2.3. Για την εύκολη και απρόσκοπτη μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα, 

όλες οι νέες κεντρικές μονάδες μετατροπής και δρομολόγησης σημάτων, θα είναι 
προεγκατεστημένες σε πίνακα ή rack επιτοίχιας ή επιδαπέδιας εγκατάστασης με όλες τις 
καλωδιώσεις (εσωτερικές, τροφοδοσίας) προ-τοποθετημένες, δοκιμασμένες και έτοιμες για 
σύνδεση στους τελικούς ακροδέκτες. Ο πίνακας ή το rack θα περιέχει:  

 
2.3.1. Μονάδα συλλογής σημάτων με εισόδους προερχόμενες από τα εγκατεστημένα 

τοπικά κέντρα του υφιστάμενου συστήματος ATG και έξοδο σε μετατροπέα σήματος από 
RS232 σε TCP/IP (LAN).  Ο μετατροπέας θα έχει άλλη μία εφεδρική θύρα εισόδου RS232 
για σύνδεση μελλοντικά με τις τρεις (3) δεξαμενές καθιζήσεως καυσίμων.  

 



2.3.2. Η έξοδος του μετατροπέα 2xRS232 σε TCP/IP (LAN) να συνδέεται με 
δρομολογητή τουλάχιστον τεσσάρων θέσεων (4 port VPN switch /router), από όπου και θα 
οδηγείται το σήμα επικοινωνίας προς τον Η/Υ.  

   
2.3.3. Επιπλέον θα υπάρχει εφεδρεία χώρου για άλλη μία μονάδα μετατροπέα 

2xRS232 σε TCP/IP (LAN) ώστε μελλοντικά να μπορεί να γίνει σύνδεση με έτερο σύστημα 
δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων. Τονίζεται ότι οι όλοι οι μετατροπείς παρέχουν 
προστασία από μεταβατικά φαινόμενα (transient field surges) και μονώνουν ηλεκτρικά τις 
γραμμές.  

 
2.4. Διασύνδεση όλων των υφιστάμενων οργάνων/ αισθητήρων που βρίσκονται εντός 

των δεξαμενών καυσίμων με τις κεντρικές μονάδες μετατροπής και δρομολόγησης 
σημάτων καθώς και  με τη νέα μονάδα Η/Υ στο λογιστήριο ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ/POL ώστε να 
τεθεί σε λειτουργία η αληθής, συνεχής απροβλημάτιστη παρακολούθηση των παραμέτρων 
των δεξαμενών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 
2.5. Η καταχώρηση των data που αφορούν στην χαρτογράφηση της γεωμετρίας των 

δεξαμενών  ώστε από το ύψος στάθμης να εκτελείται αυτόματος υπολογισμός (από το 
λογισμικό) του περιεχόμενου όγκου καυσίμου, αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου. Τα 
απαραίτητα προς τούτο στοιχεία των δεξαμενών θα δοθούν από την υπηρεσία.  

 
 
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
3.1. Το λογισμικό θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  
 
3.1.1. Θα εμφανίζει προ-διαρρυθμισμένες «μάσκες» ανά δεξαμενή και ανά γκρουπ 

δεξαμενών με γραφικά, δείκτες στάθμης και πίνακες με μετρούμενα μεγέθη και άλλες 
υπολογιζόμενες ή σταθερές παραμέτρους & τεχνικά στοιχεία - προδιαγραφές των 
δεξαμενών.  

3.1.2. Θα εμφανίζει μπάρα με διαχείριση συναγερμών ώστε να εμφανίζονται πάντα 
εύκολα και εποπτικά οι ενεργοί συναγερμοί ανά δεξαμενή. Ηχητικά και γραφικά σήματα 
(“pop-up”) θα μπορούν να ειδοποιούν εγκαίρως για μία κατάσταση συναγερμού. Ιστορικό 
με συναγερμούς, θα δίδει τη δυνατότητα ενημέρωσης για το είδος των συμβάντων που 
έχουν γίνει με δυνατότητα «φίλτρων» αναφοράς ανά δεξαμενή, χρονική περίοδο, είδος 
συναγερμού, κλπ.   

3.1.3. Ο χειριστής θα μπορεί να επιλέγει ομάδες δεξαμενών και εμφανιζόμενων 
παραμέτρων ώστε να εμφανίζει ο ίδιος στην οθόνη του Η/Υ το είδος των πληροφοριών 
που θέλει να οπτικοποιήσει, να επεξεργαστεί, να εκτυπώσει, κλπ. 

3.1.4. Η εμφάνιση μετρούμενων μεγεθών και υπολογιζόμενων μεταβλητών (ύψη, 
θερμοκρασία, όγκος, ροή, κλπ) θα δίνει τη δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης & 
οπτικοποίησης του υφιστάμενου εξοπλισμού καθώς και μελλοντικής αποτύπωσης & 
οπτικοποίησης επιπρόσθετου εξοπλισμού μέτρησης στάθμης είτε τύπου radar ή τύπου 
servo ή τύπου magnetostrictive ή άλλων οργάνων μέτρησης (μεταδότες πίεσης, ροόμετρα, 
δείκτες διαρροής καυσίμου, κλπ). Δηλαδή το λογισμικό θα φέρει πιστοποίηση ότι είναι 
συμβατό με μονάδες μετατροπής σήματος (interfaces) και σχετικά όργανα πεδίου μέσω 
στάνταρ πρωτόκολλων επικοινωνίας, ώστε συστημάτων οργάνων πεδίου επώνυμος 
κατασκευαστής να μπορεί μελλοντικά να συνδεθεί στο σύστημα και να απεικονισθεί στο 
υπόψη λογισμικό.  

3.1.5. Το λογισμικό θα μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει το HMI (human machine 
interface) για συστήματα αυτομάτου ελέγχου τύπου SCADA, δηλ. να μπορεί να 
διαρρυθμιστεί για να οπτικοποιήσει & να ελέγξει σχετικές εφαρμογές (π.χ έλεγχος αντλιών, 
βανών, κλπ). Επίσης συστήματα ελέγχου PLC, DCS  και μονάδες Ι/Ο τρίτων 
κατασκευαστών θα μπορούν μελλοντικά να διασυνδεθούν και να ελεγχθούν από  το 
λογισμικό ώστε αυτό να μπορεί να αποτελεί ένα κεντρικό σύστημα επιτήρησης και 
καταγραφής αναφορών, συμβάντων, ελέγχου χρηστών, κλπ.           



3.1.6. Για την ανάλυση όγκου – στάθμης θα κάνει χρήση στάνταρ βιομηχανικών 
προτύπων που απαιτούνται για υπολογισμούς όγκων από πίνακες χαρτογράφησης της 
δεξαμενής, όπως είναι τα πρότυπα API (American Petroleum Institute) 2004, ASTM, IP, 
BG/T, GOST, JIS, Polynomal κλπ. 

3.1.7. Θα διαθέτει απαραιτήτως το module ανίχνευσης «μεταγγίσεων καυσίμου», 
δηλαδή θα μπορεί αυτόματα (από σήματα εισόδου από αντλίες ή βάνες) ή από άλλα 
δημιουργούμενα και ρυθμιζόμενα από τον χρήστη κριτήρια (π.χ από χρονικά πεδία 
εισαγωγής) να ανιχνεύει ανύψωση ή πτώση καυσίμου σε δεξαμενή ώστε να ενημερώνει το 
χρήστη για παραλαβή ή παράδοση αντίστοιχα.  

3.1.8. Θα δημιουργεί αναφορές και δελτία συνόλων και διαφορών για κάθε μετάγγιση 
και θα τις εξάγει σε στάνταρ φύλλα τύπου Microsoft Excel ή Adobe PDF. Το είδος των 
αναφορών θα επιδέχεται εύκολα τροποποίηση από το χρήστη με χρήση στάνταρ 
διαδικασιών παραγωγής αναφορών όπως Microsoft Reporting Services και η όλη 
διαχείριση θα γίνεται σε περιβάλλον Windows.   

3.1.9. Θα μπορεί να τηρεί ισοζύγια διακινήσεων με εισαγωγή από τρίτη πηγή στοιχείων 
διακινήσεων που θεωρούνται ως πιστοποιημένα μετρολογικά στοιχεία.  

3.1.10. Να εμφανίζει «μάσκα» ιστορικά γραφήματα με ταυτόχρονη παράθεση έως και 
τεσσάρων μεγεθών ή παραμέτρων (π.χ στάθμη, ροή, κατάσταση αντλίας, θέση βαλβίδας) 
ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα διαχείριση καταγραφών, συμβάντων, κλπ.    

3.1.11. Θα μπορεί αποδεδειγμένα να διασυνδεθεί με λογιστικά προγράμματα τύπου 
SAP, για απρόσκοπτη ροή πληροφοριών (μετρούμενα μεγέθη πεδίου, υπολογιζόμενα 
μεγέθη συστήματος) προς λογιστική χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση από λογιστικά 
συστήματα.   

3.1.12. Το σύστημα θα μπορεί αποδεδειγμένα να αναβαθμιστεί ώστε να εκτελεί στατική 
ή συνεχή ανάλυση διαρροών (static or continuous leak analysis) από δεξαμενές και από 
αγωγούς καυσίμου με χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας 
μετρήσεων.  

3.1.13. Θα υπάρχει η δυνατότητα απαραιτήτως για απομακρυσμένη θέση εποπτείας 
του συστήματος (real-time “snapshot”) μέσω Internet / Intranet, λόγω ανάγκης επέκτασης 
του συστήματος και παρακολούθησης και από άλλα σημεία εκτός της τοπικής 
εγκατάστασης.  
 

4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
 
4.1.  Μέσα/ εργαλεία που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών 

εγκατάστασης του λογισμικού θα προσκομιστούν από τον εργολάβο.  
4.2.  Προκειμένου να μην επηρεαστεί η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των δεξαμενών 

καυσίμων κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, το νέο σύστημα θα ενεργοποιείται σταδιακά 
και παράλληλα με τη λειτουργία του παλαιού συστήματος ώστε σε καμία περίπτωση να 
μην απολεσθεί ο έλεγχος των επιτηρούμενων στοιχείων του συνόλου των δέκα επτά 
δεξαμενών καυσίμων.  

 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1. Στην τεχνική προσφορά θα περιέχονται:  
5.1.1. Συμπληρωμένο αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (Φ.Σ) προς την Τεχνική 

Προδιαγραφή της υπηρεσίας στο οποίο θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες 
τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. παράγραφο προς παράγραφο, όπου θα αναφέρεται η 
«συμφωνία».  

5.1.2.  Έντυπα από το διαδικτυακό τόπο καθώς και επίσημα διαφημιστικά 
προσπέκτους από την κατασκευάστρια εταιρεία αποκλειστικά για το προσφερόμενο 
λογισμικό. 

5.1.3.  Το λογισμικό θα φέρει αποδειγμένα πιστοποίηση από EPA για στατική ή συνεχή 
ανάλυση διαρροών (static or continuous leak analysis) από δεξαμενές και από αγωγούς 
καυσίμου.  

5.1.4.  Επίσημα έγγραφα ή τιμολόγια από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι το 
προσφερόμενο λογισμικό έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ικανοποιητικά σε δύο (2) 



στρατιωτικές εγκαταστάσεις χωρών μελών του ΝΑΤΟ όπου βρίσκονται εγκατεστημένες 
δεξαμενές καυσίμων ανάλογης ή μεγαλύτερης συνολικά χωρητικότητας αποθήκευσης 
συγκριτικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ. 

5.1.5. Επίσημο έγγραφο από την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού ότι θα 
παρέξει για διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία των πρωτοκόλλων 
παραλαβής του έργου, τη δυνατότητα υποστήριξης για μελλοντικές αναβαθμίσεις του 
λογισμικού καθώς και δυνατότητα αποστολής στο Μαράθι εξειδικευμένου προσωπικού για 
επίλυση οποιουδήποτε σοβαρού προβλήματος του λογισμικού που θα δημιουργήσει 
πρόβλημα στην παρακολούθηση των στοιχείων δεξαμενών καυσίμων του Μαραθίου.   

5.1.6.  Χρόνος που θα απαιτηθεί από την ημέρα ανάθεσης της εργασίας & υπογραφής 
σύμβασης με τον εργολάβο έως την ημέρα ανάληψης εργασιών εγκατάστασης του νέου 
λογισμικού. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες.  

5.1.7.  Χρόνος που θα απαιτηθεί από την ημέρα ανάληψης εργασιών εγκατάστασης 
του νέου λογισμικού έως την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία για το σύνολο των δέκα 
επτά δεξαμενών. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει επίσης τις τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες.  

 
      6. ΕΓΓΥΗΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ: 

  
6.1.  Ο προμηθευτής θα παρέξει εγγύηση καλής λειτουργίας του λογισμικού και των 

συστημάτων που θα εγκαταστήσει για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο από την ημερομηνία 
υπογραφής των πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής από την Διεύθυνση 
Καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης. 

6.2.  Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε δυσλειτουργία/ θραύση που οφείλεται σε 
πλημμελή εκτέλεση των εργασιών ή ελλατωματικό εξάρτημα/ υλικό που προσκομίστηκε 
από τον εργολάβο. Κατά τη διάρκεια της θα παρέχονται δωρεάν: 

       α.  Εργασία επισκευής στο Ναύσταθμο Κρήτης. 
       β.  Όσα ανταλλακτικά απαιτηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης/ 

δυσλειτουργίας. 
6.3.  Ο προμηθευτής θα παρέξει τη δυνατότητα υποστήριξης σε μελλοντικές 

αναβαθμίσεις του λογισμικού καθώς και δυνατότητα επίλυσης με χρήση εξειδικευμένου 
προσωπικού οποιουδήποτε προβλήματος του λογισμικού που θα δημιουργήσει πρόβλημα 
στην παρακολούθηση των δεξαμενών καυσίμων του Μαραθίου για διάστημα τουλάχιστον 
είκοσι ετών από την ημερομηνία των πρωτοκόλλων παραλαβής.  

 
       7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 
 7.1.  Η επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που θα καθοριστεί από την 
Υπηρεσία, θα εκτελέσει παρουσία του εργολάβου λειτουργικό έλεγχο του λογισμικού σε 
πλήρη επιχειρησιακή χρήση.  

 
      8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

8.1.  Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών λειτουργίας και πριν την ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του συστήματος από την αρμόδια επιτροπή, θα εκτελεστεί με ευθύνη 
και έξοδα του εργολάβου και σε διάστημα δύο συνεχόμενων εργασίμων ημερών, 
εκπαίδευση στη χρήση και τις δυνατότητες  που διαθέτει το νέο λογισμικό. Η εκπαίδευση 
θα εκτελεστεί στην ελληνική γλώσσα, από εξειδικευμένο προσωπικό του εργολάβου, στον 
εγκατεστημένο στο λογιστήριο ΔΚ/ΝΑΤΟ/POL υπολογιστή και θα παρασχεθεί στο σύνολο 
του εμπλεκομένου προσωπικού (4-5 άτομα).  
 
9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
     9.1 Τεχνική προσφορά απορρίπτεται όταν δεν πληροί κάποια από τις παραπάνω 
αναφερόμενες απαιτήσεις. Κατ΄ εξαίρεση τεχνική προσφορά με επουσιώδεις αποκλίσεις 
από τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον 
κριθεί συνολικά συμφέρουσα για την Υπηρεσία. 

 
 



                         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»       ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη 25/11      ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΚ/ΔΚ 608.6/   /11//   /    /11             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –  
           ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ…………………………………(2) 
           (3) 
     Προς      (4) 
        ΕΝΤΑΥΘΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ      (5) 
 
Κύριοι, 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα 
και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως 
μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ   (6) μέχρι το ποσό των    (7) στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την συμμετοχή των παραπάνω στο διαγωνισμό που 
θα διεξαχθεί την    (3) για την εργολαβία    (8), όπως και της τυχόν 
επανάληψής του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας 
μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη επιστολή σας. Διευκρινίζεται ότι η 
παρούσα ισχύει μόνο για την συμμετοχή αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε στον παραπάνω 
διαγωνισμό, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως. Το 
παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα σας το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, 
ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος 
αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας. 
 Επίσης με την παρούσα δηλώνουμε ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών 
Επιστολών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζά μας (συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης Επιστολής), δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο Εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
για την Τράπεζά μας (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Αρ.Πρωτ. 2028691/4534 από 3-
8-95). 
 Διατελούμε με τιμή 
 ……………………….(9) 
 Υπογραφή 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
1. Προκειμένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων, 
αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
υπογραφεί, το κείμενο της παραπάνω εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται ανάλογα. 
2. Επωνυμία της Τράπεζας. 
3. Χρονολογία. 
4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται. 
5. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 
6. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση. 
7. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως. 
8. Είδος και ποσότητα της εργολαβίας. 
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα που την 
εξέδωσε, αναγράφεται σε αυτή η φράση « Επιστρέφεται για την απαλλαγή της Τράπεζας, 
γιατί εξέλιπε ο λόγος καταθέσεώς της», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατάλληλα. 
 



 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»        ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη 25/11      ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΚ/ΔΚ 608.6/  /11//    /    /11             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –  
           ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ. ….. /11 
Σχέδιο 

 
Κατακύρωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη  Εργολάβου 
Εργασιών Εγκατάστασης Νέου Λογισμικού Παρακολούθησης Εγκατεστημένων 
Δεξαμενών Καυσίμων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους 
Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 
χωρίς ΦΠΑ). 
 
Στο Μαράθι σήμερα την …………………… και στο Γραφείο Προϋπολογισμού ΝΑΤΟ  της 
Διεύθυνσης Καυσίμων ΝΚ (ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ), που ευρίσκεται στην περιοχή Μαράθι Σούδας, 
μεταξύ των εξής που υπογράφουν : 
α) του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείου Εθν. Αμύνης ΓΕΝ / ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ, που 
εκπροσωπείται από τον ………………………………… ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την 
υπ’ αριθ. ΑΔ /   /08 ….. // ………….. απόφαση  ΓΕΝ 
β)                                 που εκπροσωπείται από τον ………………………… κατοίκου 
…………………  οδός ………… Αριθμός …………..  αριθ. Τηλεφώνου ………………..  
κατόχου του υπ’ αριθ. ………ΑΔΤ συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: 
 

 
 
 

Άρθρο 1ο 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ……/11 
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: ………….. 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ:  ……………….. 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 
Κατακύρωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη  Εργολάβου, 
Εργασιών Εγκατάστασης Νέου Λογισμικού Παρακολούθησης Εγκατεστημένων Δεξαμενών 
Καυσίμων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Σαράντα Πέντε 
Χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ). 
5. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ :Είναι από την μια πλευρά το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ     
και από την άλλη η εταιρεία ………………………………. που εδρεύει στ ……………………  
6. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  Ανάθεση  συγκεκριμένου έργου με ορισμένο τίμημα.  
7. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ………………ευρώ  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων άνευ ΦΠΑ . 
8. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: € 
9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πληρωμή του εργολάβου θα διενεργείται με 
έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος και με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέσθηκαν υπογεγραμμένα από τα μέλη της  
επιτροπής  και τον εργολάβο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. 
 

 
 
 
 



 
 

Άρθρο 2ο 
ΓΕΝΙΚΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
α. Την με σχετικό ΑΔ 604.4.19Ε/ 1  /08/Σ…..//……………../ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ (Διακήρυξη), που 
έχει μονογραφηθεί όπως πρέπει και είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με 
αυτήν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Α» της σύμβασης), 
β. Την με σχετικό ΑΔ 604.4.19Ε/…. /08/Σ…..// ……….. κατακυρωτική απόφαση ΓΕΝ , που 
έχει μονογραφηθεί όπως πρέπει και είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με 
αυτήν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Β» της σύμβασης), ο πρώτος 
ανέθεσε την Εργολαβία Εργασιών  Εγκατάστασης Νέου Λογισμικού Παρακολούθησης 
Εγκατεστημένων Δεξαμενών Καυσίμων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Συνολικού Προϋπολογιζόμενου 
Κόστους Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ), με όρους και τιμές , οι οποίοι αναγράφονται στα ανωτέρω 
συνημμένα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσης, και οι  οποίες αποτελούνται από 
φύλλα ….. (…). 
                                                                Άρθρο 3ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
1. Ο εργολάβος κατέθεσε σήμερα …………… την υπ’ αριθμ ………… από ………..               
εγγυητική επιστολή ……………….. Ύψους  ………………… € ,απεριορίστου χρονικής 
ισχύος  για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά το 
χρόνο λήξης της εργολαβίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των  ποσοτικών και 
ποιοτικών παραλαβών του έργου   και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του εργολάβου. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί  κατόπιν έγγραφου 
αιτήματος  του Εργολάβου προς την Υπηρεσία, και με τον όρο ότι  δεν θα υπάρχει 
απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 
 

Άρθρο 4ο 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

1. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως η 
αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της εργολαβίας 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τυχόν παράτασης , καθώς και από το δικαίωμα να 
προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους.  
 

Άρθρο 5ο 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

            Ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές 
ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα 
στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνημμένης διακήρυξης(Παράρτημα «Α» 
παρούσης). 
 

Άρθρο 6ο 
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.     Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση , μερικώς ή ολικώς 
με έγγραφο προειδοποίηση τριάντα (30)  ημερών στον Εργολάβο , σε κάθε μια από τις 
κατωτέρω αιτίες :  
            α.  Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας θα καθυστερήσει ένεκα ενός ή 
περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) 
ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας παραδόσεως του 
αντικειμένου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει 
ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Εργολάβο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του 
γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Εργολάβος δεν θα μπορέσει 
να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού 
χρόνου παραδόσεως. 
            β.   Ο Εργολάβος κηρυχθεί σε πτώχευση , ή καταστεί αναξιόχρεος ,ή ευρεθεί υπό 
κατάσχεση. 



 
 
 

Άρθρο 6ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.     Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της 
παρούσης αναγραφομένων Έγγραφων και Αποφάσεων  και όλων των διατάξεων που 
ισχύουν.  
2. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατεθούν 
από τον εργολάβο. 
3.     Σε πίστωση των ανωτέρω , συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δυο (2) πρωτότυπα 
αριθμημένα , ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση 
.Από αυτά μόνο το με αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό 
πληρωμής  
4.   Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο 
συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής: 
                                                                                   
        

 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
         Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ                                                Ο  Εκπρόσωπος ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ               
  
 
 
…………………………………………                             ………………………………………… 
  (Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας)            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


