
Β-1-1 

 

 

       

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΣΤΗΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ……. 

 

ΡΗΤΡΑ  

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

 

 

 1. Σ’ αυτήν τη Ρήτρα : 

 

  α. “Αρχή κωδικοποίησης” σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης 

(NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχε-

διασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν ο 

Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά 

και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship , η 

“Αρχή κωδικοποίησης” θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτη-

μένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η “Αρχή Προμηθει-

ών”. 

 

  β. “Αρχή Προμηθειών” σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας 

του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ.  

 

  γ. “Τεχνικά Δεδομένα” σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, 

τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγ-

νώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποσ-

τήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο. 

 

  δ. “Ισοδύναμος συμβατικός όρος” σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατι-

κή κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δε-

δομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

 

 2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, κα-

ταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά χαρακτη-

ριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση / κωδικοποίηση και δια-

χείριση του υλικού σύμφωνα με το κατά ΝΑΤΟ Σύστημα Κωδικοποίησης (NCS).  

 

 Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των προκαθορι-

ζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά που πε-

ριέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε μορ-

φή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιμο, 

μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα που τηρούν-
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ται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  

Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική πρόσ-

βαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές 

σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφε-

ται στο συμβόλαιο.  

 

Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα παρέ-

χει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμ-

βόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλ-

λαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκε-

ια ζωής του συμβολαίου.  

 

 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή 

έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των 

τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται 

από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέ-

ρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η 

Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ’ ευθείας για τα 

δεδομένα  

 

 4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία εκτός 

ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων τεχνικών 

δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/ προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή 

Προμηθειών. 

 

 5. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το 

όνομα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδί-

ου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών 

και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτει-

νόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι 

συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν. 

 

 6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει 

τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέ-

χονται σ’ αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να επιση-

μάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δε χρει-

άζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβ-

ληθεί. 

 

 7.  Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται 

σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία 

αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ.  
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 8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτελέ-

σεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να καλύπτει 

και της υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.  

 

 

 

 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας 

Δντης ΔΑΠΚΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 

«1» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ



Β-1-1-1 

 

Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «1» ΣΤΗΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ......... 

 

(Υπόδειγμα) 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΚΥ: ……………………………. 

     Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: ………………………….... 

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………………… 

 
 Βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής …………………………….. προσκόμισε όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία 

που απαιτούνται για την κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ των παρακάτω υλικών που περιέχονται στην σύμβαση 

……………………         

 

 

Α/Α 

 

 

Ρ/Ν 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ-

ΣΕΙΣ 

(α) 

 

(β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΣΤΗΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.........   

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική ε-

πιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα του 

Προσαρτημένου «1» της παρούσας προσθήκης. 

 

 2. Η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική ε-

πιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα 

του Προσαρτημένου «2» της παρούσας προσθήκης 

. 

 3. Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική ε-

πιστολή προκαταβολής, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα του Προσαρτη-

μένου «3» της παρούσας προσθήκης. 

 

 4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική ε-

πιστολή καλής λειτουργίας των συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το 

Υπόδειγμα του Προσαρτημένου «4» της παρούσας προσθήκης. 

 

 5. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμέ-

νο από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 6. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, υπό την 

προϋπόθεση ότι στο κείμενό της θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως οι όροι που αναγράφον-

ται κατά περίπτωση στα συνημμένα υποδείγματα. 

 

 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας 

Δντης ΔΑΠΚΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 

«1» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«2» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

«3» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

«4» ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «2» ΣΤΗΝ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ......... 

 

 …1 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

           …2 

          Προς  …3 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …4 

Κύριοι, 

 Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση μέχρι 

το ποσό των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ …6 για την συμ-

μετοχή τ... στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στ …7 την …8, με βάση την …9 προκήρυξη, για 

την προμήθεια …10, όπως και σε τυχόν επαναλήψεις του. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας 

αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας, σας δηλώνουμε ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαι-

ρέτως των κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα 

ισχύει ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε καμμία δε περίπτωση δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση προκαταβολής, καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας. 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …11. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 

από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 

αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 

με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραι-

τούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω αναγ-

ραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, με μόνη 

την δήλωσή σας, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την 

ύπαρξη ή την νομιμότητα της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισ-

θεί, ολικά ή μερικά, σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέ-

σα σε τρεις ημέρες από την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του 

σώματος της παρούσας. 

Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει υ-

παχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως ότι 

η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυ-

μα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 

            

 Με τιμή, 12 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης 
1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ του οποί-

ου δίδεται η εγγύηση. 

7
 Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

8
 Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

9
 Στοιχεία και ημερομηνία προκήρυξης. 

10
 Είδος και ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. 

11
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

12 Υπογραφή και σφραγίδα των αρμοδίων στελεχών του εγγυοδοτούντος πιστωτικού ιδρύματος. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «2» ΣΤΗΝ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.........  

 

 …1 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

           …2 

          Προς …3 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4 

Κύριοι, 

Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση μέχρι το ποσό 

των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ …6 για την καλή εκτέλεση 

των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε με βάση την …7 Σύμβαση, για την προμήθεια 

…8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας, σας δηλώνουμε ότι 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για 

το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σε 

καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση συμμετοχής 

σε διαγωνισμό, προκαταβολής ή καλής λειτουργίας. 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 

από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 

αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 

με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραι-

τούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω αναγ-

ραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την νομιμότητα 

της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βά-

ρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από 

την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Εάν, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, μας ζητήσετε την σταδιακή απομείωση 

του παραπάνω ποσού, θα εκδώσουμε και θα σας παραδώσουμε νέα εγγυητική επιστολή, σε 

αντικατάσταση της παρούσας. 

Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει υ-

παχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως ότι 

η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυ-

μα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 

            

  Με τιμή, 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης 
1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ του οποί-

ου δίδεται η εγγύηση. 

7
 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8
 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «2» ΣΤΗΝ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.........  

 

 …1 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

           …2 

          Προς  …3 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4 

Κύριοι, 

Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση για το ποσό 

των …5 (πλέον δε και των τόκων επί του ποσού αυτού, οι οποίοι θα καταστούν τυχόν απαιτη-

τοί, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν.3433/06 και  ν. 3978/2011),), υπέρ τ …6 για την ε-

ξασφάλιση της δοθείσας από την υπηρεσία σας προκαταβολής, με βάση την …7 Σύμβαση, 

για την προμήθεια …8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας, 

σας δηλώνουμε ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων με-

ρών αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση προκαταβολής, 

σε καμμία δε περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση συμμετοχής 

σε διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας. 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 

από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 

αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 

με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραι-

τούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω αναγ-

ραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την νομιμότητα 

της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βά-

ρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από 

την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Σε περίπτωση μερικού καταλογισμού και καταβολής, θα σας παραδώσουμε ταυτόχρονα νέα 

εγγυητική επιστολή, σε αντικατάσταση της παρούσας. 

Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει υ-

παχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως ότι 

η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυ-

μα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 

            

  Με τιμή,  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης 
1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ του οποί-

ου δίδεται η εγγύηση. 

7
 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8
 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προσαρτημένο 4 στην Προσθήκη «2» ΣΤΗΝ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.........  

 

 …1 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

           …2 

          Προς  …3 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ" ΑΡΙΘΜΟΝ …4 

Κύριοι, 

Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση μέχρι το ποσό 

των …5 (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ …6 για την καλή εκτέλεση 

των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε με βάση την …7 Σύμβαση, για την προμήθεια 

…8. Σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας, σας δηλώνουμε ότι 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών αυτοτελώς για 

το σύνολο της αξίας της. Η παρούσα ισχύει ως εγγύηση καλής λειτουργίας των συμβατικών 

ειδών, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να ισχύσει ως εγγύηση 

συμμετοχής σε διαγωνισμό, προκαταβολής ή καλής εκτέλεσης. 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει έως την …9. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εγγράφως πριν 

από την ημερομηνία αυτή, θα παρατείνουμε την διάρκεια της ισχύος της. Από την εγγύηση 

αυτή θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μόνον μετά την λήξη της ισχύος της ή 

με βάση έγγραφη εντολή σας και την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Η εγγύησή μας αυτή είναι αμεταβίβαστη, σας παρέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραι-

τούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το παραπάνω αναγ-

ραφόμενο ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνήσουμε την ύπαρξη ή την νομιμότητα 

της απαίτησης, σε περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βά-

ρος αυτού υπέρ του οποίου την εκδώσαμε. Η καταβολή θα γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από 

την λήψη έγγραφης ειδοποίησής σας, με την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας. 

Εάν, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, μας ζητήσετε την σταδιακή απομείωση 

του παραπάνω ποσού, θα εκδώσουμε και θα σας παραδώσουμε νέα εγγυητική επιστολή, σε 

αντικατάσταση της παρούσας. 

Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν έχει υ-

παχθεί σε οποιονδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως ότι 

η χορήγηση της παρούσας δεν παραβιάζει το όριο που έχει τεθεί για το πιστωτικό μας ίδρυ-

μα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 

            

  Με τιμή, 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης 

1
 Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που παρέχει την εγγύηση. 

2
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

3
 Τίτλος και διεύθυνση της Υπηρεσίας προς την οποία δίδεται η εγγύηση. 

4
 Αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 

5
 Το ποσό της διδομένης εγγύησης, αριθμητικά και ολογράφως, στο νόμισμα των συμβατικών πληρωμών. 

6
 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, υπέρ του οποί-

ου δίδεται η εγγύηση. 

7
 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8
 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9
 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΣΤΗΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.........   
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή Α-

ΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 

 Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών  στους τομείς της Άμυνας και της Ασφά-

λειας- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α’ 137), τα πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρρι-

ψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού που προβλέπονται από τα άρθρα 

38, 63 και 64 του  ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α' 20) έχουν ως εξής:  

 

 α. Το προβλεπόμενο στις παρ. 1 και 6 του άρθρου 38 του ν. 

3433/2006 πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την επιτροπή ελέγχου και 

παραλαβών των προμηθειών για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλα-

βή ειδών εσωτερικού, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το υπόδειγμα του 

Προσαρτημένου 1 της παρούσας. 

  

 β. Το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3433/2006 

πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την επιτροπή ελέγχου και παραλα-

βών των προμηθειών για την απόρριψη των συμβατικών ειδών, θα καταρτίζε-

ται όπως καθορίζεται με τα υποδείγματα του Προσαρτημένου 2 της παρού-

σας. 

 

 γ. Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 εδ. β του άρθρου 64 του ν. 

3433/2006 πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την δευτεροβάθμια επιτ-

ροπή ελέγχου και παραλαβής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παρα-

λαβή ή την απόρριψη συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με 

το υπόδειγμα του Προσαρτημένου 3 της παρούσας. 

 

 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας 

Δντης ΔΑΠΚΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 

«1» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

«2» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

«3» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «3» ΣΤΗΝ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ........ 

 

 

 1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από τους: 

            α.  ……………………………………………..,ως Πρόεδρο 

              β.  ………………………………………………..,   

             Υ.  ………………………………………………..,   

             δ. …………………………………………….…..και 

             ε. ……………………………………..……….., ως μέλη, 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν….. (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, προκειμέ-

νου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύμβασης….

 (2)……  η οποία αφορά την προμήθεια……(3)…… και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή 

με την ….(4)…..Διαταγή. 

 

  2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ…  

……(6)…… , με την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τ……(8)…, 

προκειμένου να εξετάσουν τα προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά της Σύμβασης, (που εμ-

φαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα) τα οποία αποτελούν…….(9)…..  του συμβατικά 

συμφωνημένου προς παράδοση υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκο-

μίσθηκαν για έλεγχο εμπρόθεσμα. 

 

 3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' 

όψη της: 

     

α. To ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών  

στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-

Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». 

β. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006, ιδίως δε αυτές των άρθρων 13 παρ. 4, 16 

παρ. 2, 18, 38, 54, 62 και 63. 

γ. Την……..(1)……. Διαταγή Συγκρότησής της. 

δ. Την………(4)…… Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η Σύμβαση. 

ε. Το σύνολο της… (2)…..  Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που αφορούν 

και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει όρους των υπό 

προμήθεια υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου, καθώς 

και στην συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες 

υλικού.  

στ. ………..(10)…………….. 

ζ.  ………………………………  
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η.  ……………………………… 

θ.  ……………………………… 

ι.  Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους προέβησαν 

σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί τη παρουσία του πα-

ραπάνω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προμηθευτή. 

 

4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται ……(11)…… 

ότι τα προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά πληρούν, από ποιοτική άποψη, τους όρους 

της…..(2)….  Σύμβασης και  κατά συνέπεια, μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των 

συμφερόντων της Υπηρεσίας. 

…………………………………………(12)………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των προσκο-

μισθέντων υλικών, η οποία έγινε με ακριβή καταμέτρησή τους, επί τη παρουσία το-

υ……(13)…… , διατεταγμένου Διαχειριστή της ….(14)……στον οποίο και παρέδωσε τα ε-

λεγχθέντα και παραληφθέντα υλικά. 

 

6. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, συντάχ-

θηκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το οποίο συναποτελούν 

ένα σώμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, τον Διαχε-

ιριστή των υλικών και τον εκπρόσωπο του προμηθευτή. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του 

Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσ-

ταλούν προς τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3433/2006 πα-

ραλήπτες. 

 

                                                                   Η Επιτροπή 

 

Ο Πρόεδρος                        Τα μέλη 

 

……………………                                                                                          

       α. ……………………………… 

                                                                                                                               β.       

……………………………… 

                                                                                                                               Υ.       

…………………………….. 

                                                                                                                               δ.      

……………………………..  

Ο Διαχειριστής που παρέλαβε                                                                      

 Ο Προμηθευτής  

                                                                                                                       (ή ο  εξουσιοδοτημένος   

                                                                                                                        εκπρόσωπος του) 

…………………………………….                                                                           ……………………………………… 
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Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 

 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το 

κείμενο της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υ-
φίσταται τέτοια Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 

(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου του 

προμηθευτή. 
(8) Γράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύμβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως 

π.χ. το τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της ΓΔΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 
1η ν. 3433/2006). 

(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το ονοματεπώνυμο του 

και το σκεπτικό της διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή. 
(14) Γράφεται η Μονάδα του Διαχειριστή. 

 

Σημείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς διευκό-

λυνση της Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί, ως παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που 

υπάρχει στην Σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτ-

ροπή απαριθμεί τα προς έλεγχο υλικά στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν 

την παρένθεση. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 

Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «3» ΣΤΗΝ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ......... 

 

    1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελεί-

ται από τους: 

α. …………………………., ως Πρόεδρο 

β. ………………………….  

Υ. …………………………, 

δ.…………………………. και 

ε. ………………………… ως μέλη, 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν…… (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, προκειμέ-

νου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύμβασης….

 (2)….η οποία αφορά την προμήθεια…… (3)……  και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή 

με την….  (4)……Διαταγή. 

 

2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ….(6)….

  με την παρουσία τ…(7)…. , εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τ… (8)….. , 

προκειμένου να εξετάσουν τα 

προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά της Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο Πα-

ράρτημα) τα οποία αποτελούν…..  (9)…. του συμβατικά συμφωνημένου προς παράδο-

ση υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο εμπρό-

θεσμα. 

 

3. Για την διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' 

όψη της: 

α. To ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθε-

ιών  στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-

Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

β. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006, ιδίως δε αυτές των άρθρων 13 παρ. 4, 

16 παρ. 2, 18, 38, 54, 62 και 63. 

γ. Την……(1)…..Διαταγή Συγκρότησής της. 

δ. Την…….(4)…….Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η Σύμβαση. 

ε. Το σύνολο της….(2)…. Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που αφορούν 

και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει όρους των υπό 

προμήθεια υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου, καθώς 

και στην συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες 

υλικού.  

στ.  ……………(10)………….  

ζ. ……………………………  

η. …………………………..  
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θ. ……………………………… 

ι. Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους προέβη-

σαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί τη παρουσία του 

παραπάνω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προμηθευτή. 

 

` 4.  Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται…..

 (11)….  ότι τα προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά δεν πληρούν, από ποιοτική ά-

ποψη, τους όρους της….(2)…  Σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να παραληφ-

θούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν από την 

Επιτροπή οι ακόλουθες παρεκκλίσεις των ελεγχθέντων υλικών, σε σχέση με τα καθοριζόμε-

να στην σύμβαση: 

α. ………(12)………………  

β. ……………………………  

Υ. …………………………..  

δ. …………………………….  

…………………………...(13)…………………………………………………….. 

 

5.  Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, συντάχ-

θηκε  το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το οποίο συναποτελούν 

ένα σώμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και τον 

παριστάμενο ....(14)……. Διαχειριστή των υλικών. Γίνεται μνεία του ότι ο παριστάμενος εκ-

πρόσωπος του προμηθευτή….(15)……. το παρόν. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Προέδρου 

της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν 

προς τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3433/2006 παραλήπτες. 

Η Επιτροπή 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                 Τα μέλη 

 

……………………                                                                                                               α. 

………………………….. 

                                                                                                                                        

β……………………………. 

                                                                                                                                        

Υ·…………………………… 

                                                                                                                                        

δ…………………………… 

 

   Ο Διαχειριστής                                                                                         Ο Προμηθευτής (ή ο εξο-

υσιοδοτημένος  

εκπρόσωπος του) 

…………………………              

 

                                                                                                                                               

…………………………                                               
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Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 

 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το 

κείμενο της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υ-
φίσταται τέτοια Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 

(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου του 

προμηθευτή. 
(8) Γράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύμβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως 

π.χ. το τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της ΓΔΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 
1η ν. 3433/2006). 

(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Γράφονται αναλυτικά, κατά υλικό, οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν και καθιστούν 

το υλικό μη παραληπτέο. 
(13) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το ονοματεπώνυμο του 

και το σκεπτικό της διαφωνίας του, καθώς επίσης και οι τυχόν παρατηρήσεις του 
εκπροσώπου του προμηθευτή, εφ' όσον αποδέχθηκε να προσυπογράψει το πρωτό-
κολλο. 

(14) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή. 
(15) Γράφεται η λέξη: προσυπέγραψε ή οι λέξεις: αρνήθηκε να προσυπογράψει, κατά 

περίπτωση. 
 

Σημείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 5 έχουν τεθεί προς διευκόλυνση της 

Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως 

παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην 

Σύμβαση. 

 

Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα προς 

έλεγχο υλικά στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν την παρένθεση. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «3» ΣΤΗΝ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ......... 

 

 

 

1. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από 

τους: 

                               α. ……………………………….,ως Πρόεδρο 

                               β………………………………….  

                               Υ………………………………….. , 

                               δ…………………………………. και 

                               ε………………………………….. , ως μέλη, 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν………(1)……Διαταγής Συγκρότησης, προκειμένου να 

προβεί στον δευτεροβάθμιο έλεγχο και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή απόρριψη 

των υλικών της Σύμβασης ……(2)………., η οποία αφορά την προμήθεια……

 (3)………………..  

2. Σήμερα, ...(4)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση 

στ……(5)…., με σκοπό την παραλαβή ή την απόρριψη των παραπάνω υλικών. 

 

3. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη της: 

                            α. To ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθει-

ών  στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-

Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

                            β. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006, ιδίως δε αυτές των άρθρων 13 παρ. 4, 16 

παρ. 2, 18, 37 παρ.1, 38, 54, 62 ,63 και 64. 

                           γ. Την……..(1)…….. Διαταγή Συγκρότησής της. 

                           δ. Την……… (6)……  σχετική απόφαση του έχοντος την οικονομική εξο-

υσία ή δικαιοδοσία, σύμφωνα με την οποία…..(7)……. η Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα 

ότι τα προς παραλαβή υλικά 

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………..(8)……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται νό-

μιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Προέδ-

ρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν 

προς τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3433/2006 παραλήπτες. 
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Η Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                           Τα μέλη 

   

…………………………….                                                                                                    α. ……………………… 

                                                                                                                                       β……………………… 

                                                                                                                                       Υ……………………… 

                                                                                                                                       δ……………………… 

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 

 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(5) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφονται τα στοιχεία της κατ' άρθρο 64 παρ. 3 σχετικής απόφασης του έχοντος 

την οικονομική εξουσία ή αρμοδιότητα. 
(7) Γράφεται περιληπτικά το περιεχόμενο της απόφασης. 

       (8)Γράφεται αν τα υλικά θα παραληφθούν ή θα απορριφθούν κατά περίπτωση. 

                                                           
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ασμχος (Ε) Σπυρίδων Αντωνόπουλος 

Σμχος (Ι) Βασίλειος Λαουρδέκης 

Τμχης ΤΕΠΣΠΑ 
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