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Παξνρή Τπεξεζηψλ 
Γηελέξγεηαο – 
Δθπφλεζεο 
Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο 
γηα ηνλ Δηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ 
Αιιεινβνήζεηαο 
Ναπηηθνχ ηνπ ΜΣΝ 
(ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ). 

Σέζζεξηο ρηιηάδεο 
επξψ (4.000,00 €)       
κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 

Οη ηερληθέο 
απαηηήζεηο ησλ  
ππφ δηελέξγεηα 
ειέγρσλ 
αλαθέξνληαη 
ζην ζπλεκκέλν 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
«Α». 
 
πλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο 
γηα ην ΜΣΝ/ 
Δηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ 
Αιιεινβνήζεηαο 
Ναπηηθνχ (ΜΣΝ/ 
ΔΛΟΑΝ) 
αλαθέξνληαη 
ζην ζπλεκκέλν 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
«Β» 

 
  1. Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο εληφο δέθα (10) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο λα απνζηείινπλ 
απ’ επζείαο ζηνλ Πισηάξρε (Ο) Γεψξγην Πνπινππάηε ΠΝ, Βνεζφ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθνχ 
θαη Πιεξνθνξηθήο ΜΣΝ, έλαλ (1) ελζθξάγηζην θάθειν πξνζθνξψλ κε ηελ έλδεημε: 
«ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΣΟΤ ΜΣΝ/ΔΛΟΑΝ, γηα ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Γηελέξγεηαο – Δθπφλεζεο Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο γηα ηνλ ΜΣΝ/ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 
Αιιεινβνήζεηαο Ναπηηθνχ (ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ)» ζηελ δηεχζπλζε:  
 
Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Αιιεινβνήζεηαο Ναπηηθνχ, Γιάδζησλνο 1, Αζήλα, ΣΚ 10677, Βνεζφ 
Γηεπζπληή Πιεξνθνξηθήο θαη Γηνηθεηηθνχ ΜΣΝ. 
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2. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν 
ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο:  

 
α.  Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

 
β.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο (ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ/ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ) ε νπνία δηελεξγεί ηελ ελ ιφγσ 
δηαδηθαζία. 

 
γ. Ο ηίηινο ηεο δηαδηθαζίαο «Παξνρή Τπεξεζηψλ Γηελέξγεηαο – 

Δθπφλεζεο Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο γηα ηνλ ΜΣΝ/ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αιιεινβνήζεηαο 
Ναπηηθνχ (ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ)». 

 
δ.  Σα ζηνηρεία ηνπ Απνζηνιέα (Οηθνλνκηθφο Φνξέαο). 

 
3. Η απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ λα έρεη γίλεη κέρξη ηη Δεσηέρα 14 Ιοσνίοσ 

2021 και ώρα 12:00 π.μ.. Πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
αλσηέξσ εκεξνκελίαο θαη ψξαο δεν ζα γίλνληαη δεθηέο. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα Σρίηη 15 Ιοσνίοσ 2021 και ώρα 10:00 
π.μ.. 

 
4. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε, ηφζν ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Δπηπξνζζέησο, ζηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ν Δηαηξηθφο 
Αξηζκφο Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ NUMBER) θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο ηξάπεδαο, 
ζηελ νπνία ηεξείηαη. Πξνζθνξέο κε ρξφλν νινθιήξσζεο πέξαλ ησλ δχν κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζεο εθ κέξνπο ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ ζην κεηνδφηε νηθνλνκηθφ θνξέα ηνπ 
ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο δεν θα 
γίνονηαι δεκηές. Δπίζεο, πξνζθνξέο κε δηάξθεηα ηζρχνο κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ, 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο, δεν θα γίνονηαι αποδεκηές. Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο, 
νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαζ’ φινλ (φρη 
ρεηξφγξαθεο). 
 

5. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, 
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε 
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα, ηα δε αληίζηνηρα φξγαλα δηελέξγεηαο ηεο Παξνχζεο Γηαδηθαζίαο νθείινπλ 
θαηά ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ λα θαζαξνγξάςνπλ ηελ ηπρφλ 
δηφξζσζε, λα κνλνγξάςνπλ θαη λα ζθξαγίζνπλ απηήλ. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 
ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
   

6. Η πξνζθεξφκελε ηηκή λα είλαη ζε επξψ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Οηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο χςνπο άνω ηων ηεζζάρων τιλιάδων εσρώ (4.000,00 €) μη 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. δεν γίνονηαι αποδεκηές.  Δπηπιένλ, πξέπεη λα 
πθίζηαηαη ξεηή δήισζε, φηη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ 
Γεκνζίνπ. Οικονομικές προζθορές ποσ δεν ζσμπεριλαμβάνοσν ηις εν λόγω 
κραηήζεις δεν γίνονηαι αποδεκηές. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο δηελεξγείηαη 
πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο ζε βάξνο ηνπ Μεηνδφηε Οηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 
παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 θφξνο ζε πνζνζηφ 8%. 
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7. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ Μεηνδφηε Οηθνλνκηθφ 

Φνξέα κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο. 
Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 
αμίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα παξάζρεη 
ζηελ βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
απνπιεξσκή ηνπο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή γηα ππεξεζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη φηη απηέο πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Οπνηαδήπνηε 
επηπιένλ έμνδα πξνθχςνπλ (π.ρ. ηπρφλ έμνδα απνζηνιήο) βαξχλνπλ ηνλ Μεηνδφηε 
νηθνλνκηθφ θνξέα. 

   
8. ηελ πξνζθνξά απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ αθφινπζσλ παξαζηαηηθψλ: 
  
 α. Γήισζε πκκφξθσζεο, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε 

ζπκκφξθσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ζπλεκκέλνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» (επί πνηλή απφξξηςεο). 

 
β.  Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαζψο θαη ηεο ΠΟΛ.1274/27.12.2013. 

 
γ.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη 

ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ απηνχ ή πξνζψπσλ, πνπ 
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

 
δ.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 φηη έιαβαλ γλψζε θαη γίλνληαη, πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, απνδεθηνί ην 
χλνιν ησλ Όξσλ ηεο παξνχζαο Γεκνζίεπζεο Απαηηήζεσλ Γηελέξγεηαο – Δθπφλεζεο 
Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο γηα ηνλ ΜΣΝ/ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αιιεινβνήζεηαο Ναπηηθνχ (ΜΣΝ/ 
ΔΛΟΑΝ), θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο δηέπνπλ ηνπο 
Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 
Α΄’). 

 
ε. Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα «Α». 

 
9. Ο Μεηνδφηεο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζνχλ νη ππεξεζίεο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε πξνζεζκία, πνπ  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο Αλάζεζεο Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ ε νπνία ζα ηνπ απνζηαιεί κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΜΣΝ/ 
ΔΛΟΑΝ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε απφ ηνλ κεηνδφηε απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ λνκηκνπνίεζεο ηνπ εθπξφζσπνπ, 
πνπ ζα ππνγξάθεη ηα απαξαίηεηα έληππα. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Οη 
εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 72 
ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/08-08-16, η. Α´), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα. ε πεξίπησζε πνπ ηα αληίζηνηρα έληππα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ δελ είλαη 
δηαηππσκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε.  
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  10. Η εμφθιεζε – πιεξσκή ηνπ Μεηνδφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ νη 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εθηειεζηνχλ πιήξσο θαη κεηά ηελ εθάζηνηε νξηζηηθή πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα επηηξνπή. ε 
πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ Μεηνδφηε θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα 
(60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηφλ θαη ηελ 
παξαιαβή απφ ηελ αληίζηνηρε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ, ε αλαζέηνπζα 
αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΓ 166/2003 (ΦΔΚ 138/Ά/5-6-2003), 
θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ππεξεκεξίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ππνβνιή ηνπ 
ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκνπ 
εμφθιεζεο/ πιεξσκήο ηνπ Μεηνδφηε θαηφπηλ ππαηηηφηεηαο ή θαζπζηέξεζεο απφ πιεπξάο 
ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ, νξίδεηαη «ξεηψο» φηη ην ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ δελ απνδέρεηαη θακία επηπιένλ 
πξνζαχμεζε ιφγσ ππεξεκεξίαο πέξαλ ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο. Ο ππνινγηζκφο ησλ 
ηφθσλ ππεξεκεξίαο ζα γίλεηαη κε βάζε ην επηηφθην αλαθνξάο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο. 
 
  11. Αληηπξνζθνξέο θαζψο θαη πξνζθνξέο ππφ αίξεζε δελ γίλνληαη απνδεθηέο 
θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο νη νπνίεο απνθιίλνπλ ζε νπνηνλδήπνηε 
εθ ησλ Όξσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε. 
 

12. Ο ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα ηε καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα 
επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
13. Η ζπκκεηνρή ζηελ δεκνζίεπζε απαηηήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 
. 

14. Η αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην «ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο», γηα ην ζχλνιν 
ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Η ηηκή πξνζθνξάο λα δνζεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ηεο παξνχζεο Γεκνζίεπζεο Απαηηήζεσλ. 
 

15. Η νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο 
κεηνδφηξηαο εηαηξείαο. 

 
16. Καηά ηα ινηπά θαη ζε φηη δελ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα Γεκνζίεπζε 

Απαηηήζεσλ ηζρχνπλ ηα εληειιφκελα ζην Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’). 
 

17. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλείηε κε ηνπο 
θάησζη: 

 
 α. Βνεζφο Γηεπζπληή Γηνηθεηηθνχ θαη Πιεξνθνξηθήο ΜΣΝ: Πισηάξρεο (Ο) 

Γεψξγηνο Πνπινππάηεο ΠΝ, ηει.: 210 3322089. 
 
 β. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ΜΣΝ/ΔΛΟΑΝ: Πισηάξρεο (Ο) Λ Παλαγηψηεο 

Παθίιεο, ηει: 210 3322063 
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γ. Σκήκα Παξνρψλ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ: Αλζππνπινίαξρνο (Δ) Βαζίιεηνο 

Καξέιινο ΠΝ, ηει: 210 3322065. 
 

 
  
     
 

                      Αξρηπινίαξρνο (Ο) Ισάλλεο Μαγνπιάο ΠΝ 
 

                     Γηεπζπληήο ΔΛΟΑΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ                                                     ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ           ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 
ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2021          ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

      Σει:       210 3322089 
                Ηκεξ:    04 Ινπλίνπ 2021 

 
 

Σετνικές Απαιηήζεις Τπηρεζιών Διενέργειας – Εκπόνηζης Αναλογιζηικής Μελέηης 
για ηον Ειδικό Λογαριαζμό Αλληλοβοήθειας Νασηικού ηοσ ΜΣΝ (ΜΣΝ/ ΕΛΟΑΝ). 

 
1. Η αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αιιεινβνήζεηαο 

Ναπηηθνχ ηνπ ΜΣΝ (ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ) ζα δηελεξγεζεί απφ ην κεηνδφηε νηθνλνκηθφ θνξέα κε 
βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο (ΔΑΑ), φπσο απηέο έρνπλ 
θαζνξηζηεί κε ηελ Απφθαζε Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  ππ’ 
αξηζκ. νηθ. 21533/293 (ΦΔΚ Β’ 1432/ 28-09-2006). Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ηεξήζεη θαη εθαξκφζεη ηα Γηεζλή Πξφηππα ηεο Αλαινγηζηηθήο Πξαθηηθήο (International 
Standards of Actuarial Practice (ISAP)) ηεο International Actuarial Association (IAA).  

 
2. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο απφ ηελ κεηνδφηξηα εηαηξεία 

ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: 
 
 α. ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ εζφδσλ, αιιά θαη ησλ παξνρψλ απηνχ, 
  
 β. ην ελ ηζρχ λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ αθνξά ζηελ κηζζνινγηθή 

θαη ηεξαξρηθή εμέιημε ησλ ζηειερψλ ηνπ ΠΝ θαη ηνπ Λ, θαζψο θαη ην ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο απηψλ. 

 
3. πκπιεξσκαηηθά κε ηα αλσηέξσ θαη ζην ζηάδην ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο κε ηνλ κεηνδφηε νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 
γλσζηνπνηεζνχλ νη παξάγνληεο, νη νπνίνη εθηηκάηαη, φηη ζα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ησλ 
εζφδσλ/ εμφδσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ θαηά ηελ πεξίνδν 
αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ νη πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο (ελλ. ησλ παξαγφλησλ) λα 
εμεηαζηνχλ σο πηζαλά ζελάξηα ζην πιαίζην ηεο εθπνλεηζήζαο κειέηεο. Οη παξάγνληεο 
απηνί ζα αθνξνχλ ζηνλ ξπζκφ εηζφδνπ λέσλ κεηφρσλ ζηνλ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ θαη ζηνλ ηξφπν 
ππνινγηζκνχ ησλ παξερφκελσλ βνεζεκάησλ. 

 
4. Η βησζηκφηεηα ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ ζα εμεηαζηεί κε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 
 

α. Γηα θάζε ζελάξην ζα εθηηκεζεί ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ θαη ησλ 
εθξνψλ αλά έηνο γηα ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα. Με βάζε ηελ πνξεία ησλ 
ρξεκαηνξνψλ θάζε έηνπο ζα εθηηκεζεί ην πξψην έηνο εκθάληζεο ειιείκκαηνο ησλ εζφδσλ 
σο πξνο ηα έμνδα. Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα κέζνδν ζα εθηηκεζεί ην πηζαλφ έηνο κεδεληζκνχ 
ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ.  

 
β. Γηα θάζε ζελάξην ζα εθηηκεζεί ην χςνο ηνπ αλαινγηζηηθνχ 

πιενλάζκαηνο ή ειιείκκαηνο ζηελ βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ αλαινγηζηηθψλ ηζνδπγίσλ 
ήηνη, κε ηελ πξνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηνξνψλ ζε παξνχζεο αμίεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία αλαινγηζηηθήο απνηίκεζεο. 
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5. Ο κεηνδφηεο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε, πνπ ηνπ 
δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα παξνπζηάζεη ζε πξνζσπηθφ απηήο (ελλ. ηεο Αξρήο) 
ηνπο αθξηβείο ππνινγηζκνχο γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κεηφρσλ ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο νη 
παξάγνληεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο.   

 
6. ηελ πξνζθνξά ηνπο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ 

ζπλνπηηθά ηε κέζνδν θαη ηα εξγαιεία, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 
αλαινγηζηηθήο κειέηεο, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο απηήο. 

 
7. Δπηπιένλ, ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα ζηνηρεία ησλ 
αηφκσλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ νκάδα εθπφλεζεο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηε 
βησζηκφηεηα ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ.  

 
8. Η νκάδα εθπφλεζεο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ζα πξέπεη λα 

ζηειερψλεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα είλαη αλαινγηζηήο εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αλαινγηζηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Σν άηνκν απηφ  
ζα νξηζηεί σο Τπεχζπλνο ηεο κειέηεο. Ο Τπεχζπλνο ηεο νκάδαο εθπφλεζεο ζα πξέπεη 
απνδεδεηγκέλα λα δηαζέηεη εκπεηξία θαη’ ειάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
ζε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο. Σα ινηπά κέιε 
ηεο νκάδαο ζε πεξίπησζε, πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη αλαινγηζηέο, ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ηίηινπο ζπνπδψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν θαη εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε αλαινγηζηηθψλ 
κειεηψλ.     

 
9. Ο εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηίηισλ 
ζπνπδψλ, ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ηε ζπλάθεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εθπφλεζε 
αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ζε θνξείο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, 
θαη φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηνπ/ ησλ αλαινγηζηή/ψλ ηεο νκάδαο εθπφλεζεο ζα πξέπεη 
ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο λα πεξηιακβάλνληαη  ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 
α. Πίλαθαο ησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ πνπ εθπφλεζαλ ή ζηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηείραλ νη αλαινγηζηέο ηεο νκάδαο θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε θαη είλαη 
αληίζηνηρεο κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία. Ο Πίλαθαο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 
ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

α
α/α 

Πειάηεο χληνκε 
Πεξηγξαθή 
ηεο 
Μειέηεο 

Γηάξθεηα 
Δθπφλεζεο 
ηεο 
Μειέηεο 

Πξνυπνινγηζκφο ηνηρείν 
Σεθκεξίσζεο 
(ηχπνο - 
εκεξνκελία)  

 
β. Με ηνλ φξν «ηνηρείν Σεθκεξίσζεο» ελλννχληαη ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ηα αθφινπζα: 
  

(1).   Δάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο, σο ζηνηρείν 
ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή βεβαίσζε θαιήο 
εθηέιεζεο πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 
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(2).       Δάλ ν Πειάηεο είλαη Ιδησηηθφο Οξγαληζκφο, σο ζηνηρείν 

ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ Οξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Νφκηκν 
Δθπξφζσπν ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε Έξγνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ                                                     ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ           ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 
ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2021          ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 
                Σει:       2103322089 
                Ηκεξ:    04 Ινπλίνπ 2021 

 
σνοπηικές Πληροθορίες για ηον ΜΣΝ/ Ειδικό Λογαριαζμό Αλληλοβοήθειας 

Νασηικού  (ΜΣΝ/ΕΛΟΑΝ) 
 
 

 
1. Απνζηνιή ηνπ ΜΣΝ/ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αιιεινβνεζείαο Ναπηηθνχ 

(ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ) είλαη ε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ρνξήγεζε εθ’ 
άπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζηνπο εμεξρφκελνπο ησλ ηάμεσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 
θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ απηψλ, ζηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο. 

  
2. Οη κέηνρνη ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ είλαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ελ ελεξγεία 

ζηξαηησηηθψλ: 
 

α. Αμησκαηηθνί - Τπαμησκαηηθνί απφ παξαγσγηθέο ζρνιέο (ΝΓ-Α-
ΛΓ-ΑΝ-ΜΤΝ-ΓΤΛ). 

 
   β. Αμησκαηηθνί θνηλψλ σκάησλ, θαζψο θαη νη απεπζείαο θαηάηαμεο. 
       
   γ. Δζειφληξηεο – Δζεινληέο ησλ Ν.445/74 θαη Ν.705/77. 
 
   δ. Αμησκαηηθνί εηδηθήο κνληκφηεηαο Α/ ηνπ Ν.324/1976, φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.2984/2002 (πξνζηέζεθε άξζξν 14). 
    

ε. ΔΠΤ θαη ΔΜΘ Ν.1848/89. 
 
ζη. Ληκελνθχιαθεο (.Λ/Φ).       

    
δ. ΔΠΟΠ. 

 
3. Η κεηνρηθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΠΝ - Λ/ΔΛ.ΑΚΣ., άξρεηαη απφ ηελ 

θαηάηαμε σο κφληκα ζηειέρε θαη ιήγεη κε ηελ νξηζηηθή έμνδν απφ ηηο ηάμεηο ηνπ 
ηξαηεχκαηνο. Η ιήμε ηεο κεηνρηθήο ζρέζεο κε ην ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ ζπληειείηαη ηελ ηειεπηαία 
εκέξα ηνπ κήλα φπνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.) ε 
δηνηθεηηθή πξάμε ηεο απνζηξαηείαο. Οη κέηνρνη πνπ ζπκπιήξσζαλ 35εηή ρξφλν 
ζπκκεηνρήο, δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ λφκηκνπ βνεζήκαηνο θαη πξηλ ηελ 
έμνδφ ηνπο απφ ην ζηξάηεπκα, νπφηε ν κέηνρνο δχλαηαη κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη 
ηε δηαθνπή ηεο κεηνρηθήο ζρέζεο ή ηε δηαηήξεζή ηεο κέρξη ηελ νξηζηηθή έμνδφ ηνπ απφ ην 
ζηξάηεπκα. Ο αξηζκφο ησλ κεηφρσλ ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ αλέξρεηαη ζε είθνζη κία ρηιηάδεο 
δηαθφζηνπο πελήληα ηέζζεξηο (21.254) αζθαιηζκέλνπο (ζηνηρεία 31/12/2020). 

 
4.  Γηθαηνχρνη ρνξήγεζεο εθ’ άπαμ βνεζήκαηνο είλαη νη θάησζη: 
 
     α. Οη εμεξρφκελνη ηνπ ζηξαηεχκαηνο απηεπάγγειηα, θαζψο θαη 

νη επδνθίκσο ηεξκαηίζαληεο ηελ ππεξεζία ηνπο. 
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     β. Οη εμεξρφκελνη ηνπ ζηξαηεχκαηνο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 
     γ. Οη ζαλφληεο ελ ελεξγεία κέηνρνη. 
 
     δ. Οη παξαηηνχκελνη, νη ηηζέκελνη ζε απφηαμε θαη νη νξηζηηθά εμεξρφκελνη 

ηνπ ζηξαηεχκαηνο κέηνρνη ζπλεπεία θαηαδίθεο, κε ή ρσξίο έθπησζε απφ ην βαζκφ ηνπο, 
δηθαηνχληαη εθάπαμ βνεζήκαηνο, εθφζνλ ζπκπιεξψζνπλ 20εηή κεηνρηθή ζρέζε θαη 
πξνζθνκίζνπλ πξάμε θαλνληζκνχ ζχληαμεο.  

 
5. Οη κέηνρνη πνπ δελ πξνζθνκίδνπλ πξάμε θαλνληζκνχ ζχληαμεο: 
 

α. Δθφζνλ δελ έρνπλ ιάβεη πξνθαηαβνιή έλαληη ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο 
έρνπλ ην δηθαίσκα λα αηηεζνχλ, είηε ηελ αλάιεςε ησλ πξάγκαηη θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ 
ηνπο άηνθα, ρσξίο θακία άιιε κειινληηθή αμίσζε έλαληη ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ, είηε ηελ 
αλαζηνιή ηεο ρνξήγεζεο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο 
θαλνληζκνχ ζχληαμεο απφ ην Γεκφζην ή άιιν ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. 

 
β. Δθφζνλ έρνπλ ιάβεη πξνθαηαβνιή έλαληη ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο 

ππνρξενχληαη ζηελ έληνθε επηζηξνθή απηήο, εληφο εμακήλνπ απφ ηε ιήμε ηεο κεηνρηθήο 
ηνπο ζρέζεο, δηαθνξεηηθά ε ελ ιφγσ πξνθαηαβνιή ηπγράλεη έληνθε απφ ηε ιήςε ηεο κέρξη 
ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο πξάμεο θαλνληζκνχ 
ζχληαμεο απφ ην Γεκφζην ή άιιν ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. 

 
6. Οη πφξνη ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ πξνέξρνληαη απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο: 
 
 α. ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεληαία θξάηεζε ε νπνία 

αλέξρεηαη ζην 3,9% ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ηνπ 
επηδφκαηνο ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ, ηεο πξνζαχμεζεο ηνπ επηδφκαηνο ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ 
θαη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ εβδνκήληα έμη επξψ (176,00 €). 

 
 β. ε θάζε κηζζνινγηθή εμέιημε (αιιαγή Μηζζνινγηθνχ Κιηκαθίνπ) ησλ 

κεηφρσλ ηνπ ΜΣΝ/ ΔΛΟΑΝ δηελεξγείηαη θξάηεζε δηαθνξάο πξναγσγήο, ε νπνία αλέξρεηαη 
ζην ήκηζπ ηεο δηαθνξάο απφ ην θαηψηεξν θιηκάθην ζην ακέζσο αλψηεξν. 

 
 γ. Κξάηεζε 5% επί ησλ πάζεο θχζεσο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ. 
 
 δ. Κξάηεζε 10% επί ησλ πάζεο θχζεσο θαζαξψλ θεξδψλ ησλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ εμππεξεηήζεσο πξνζσπηθνχ. 
 

ε.    Αληαπνδνηηθνί πφξνη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Λ ζε ηξίηνπο. 
 
ζη. Κξάηεζε 2% επί ησλ δηελεξγνχκελσλ δαπαλψλ ΠΝ – Λ/ΔΛΑΚΣ. 
 
δ. Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα. 
 
ε. Σφθνη θαη ινηπέο πξφζνδνη εθ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ. 

  
7. O ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ εθ’ άπαμ βνεζήκαηνο, πνπ ρνξεγεί ν ΜΣΝ/ 

ΔΛΟΑΝ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4387/2016 θαη 
ζπλίζηαηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ 31/12/2014, ζχκθσλα κε ηηο 
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θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 398/1974 θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 
ηνπ λ. 4509/2017, ελψ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2015 θαη εληεχζελ απφ ην 
καζεκαηηθφ ηχπν ηεο παξαγξάθνπ 4γ ηνπ λ.4387/2016 (αλαηνθηδφκελε επηζηξνθή 
θξαηήζεσλ απφ ηελ 01/01/2015 κέρξη θαη ηελ δηαγξαθή ηνπ κεηφρνπ απφ ην ζηξάηεπκα).  
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