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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΡΟΣ :  

               

                    

            Πίνακας 

         Αποδεκτών 

 

                

ΚΟΙΝ :    

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ &  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑ (ΤΕΠΣ ΠΑ) 

Τηλ. : 210 746 6316 

Φ.604/26/9256  

Σ.2722 

Αθήνα, 10 Φεβ.  20 

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθειες Εφοδίων - Υλικών (Προμήθεια Υλικών Αρχικής Υποστήριξης 
Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου και Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών 
Ανασχετήρων PORTARREST P-IV 500 S-8) 

 

ΣΧΕΤ :     α. ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 

Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», ως ισχύει. 

 

                  β. Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄248/7-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης αξίας», ως ισχύει. 

 

                 γ. Ν.3433/06 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των 

Ενόπλων Δυνάμεων», ως ισχύει. 

 

                 δ. Ν.3978/11 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-11) «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» ως ισχύει. 

 

     ε. ΥΑ Υπ’ Αριθμ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29 Οκτ 08) «Γενικοί και Ειδικοί 

Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

 

   στ. Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΕΑΣ (Εγκύκλιος 

Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού). 
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  ζ. Φ.095/3344/Σ.890/03 Μαρ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

(Έγκριση Ειδικών Όρων). 

  

  η. Φ.093/903302/Σ.148/16 Νοε 16/ΓΕΑ/Δ7/3 (Απόφαση  Ενεργοποίησης 

Υποπρογράμματος). 

 

  θ. Φ.637/815/Σ.98/05 Μαϊ 17/ΓΕΑ/Δ7/3 (Τροποποιητική Απόφαση 

Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος). 

 

                ι. Φ.693/3/74488/Σ.17829/31 Οκτ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

(Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού). 

    

              ια.   Φ.093/354/88877/Σ.21789/29 Δεκ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

(Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 05/2017). 

 

  ιβ. Φ.093/128/37341/Σ.7867/09 Μαϊ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ /ΤΕΠΣΠΑ 

(Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 05/2017). 

   

               ιγ.    Φ.693/1/84206/Σ.20269/15 Νοε 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

(Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού) 

 

    ιδ. Φ.093/3204/Σ.606/18 Μαρ 19/ΓΕΑ/Δ6/4Δ (Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης  Έτους 2019) 

 

    ιε. Φ.600/51/21406/Σ.5397/29 Μαρ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

(Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου). 

 

  ιστ. Γνωμοδότηση Νο 57/19 της 03 Σεπ. 19  ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ 

 

               ιζ. Πρακτικό της 21 Ιαν 2020 της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής 

Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων 

 

1. Έχοντας υπόψη : 

 

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 και των Ν.2859/00, Ν.3433/06, 

Ν.3978/11. 

 

            β. Την (η) σχετική Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος 
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«Προμήθεια Υλικών Αρχικής Υποστήριξης Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου και 

Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών Ανασχετήρων PORTARREST P-IV 500 S-8» 

όπως τροποποιήθηκε με την όμοια (θ) απόφαση. 

 

                 γ. Την (στ) σχετική Εγκύκλιο Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού 

 

                 δ. Την (ια) σχετική Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 05/2017 και την 

(ιβ) όμοια Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 05/2017. 

 

                 ε.  Την (ιδ) σχετική Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου. 

 

                στ.  Την (ιε) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης τρέχοντος έτους. 

 

                  ζ.  Την (ιστ) σχετική Γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 

 

                  η.   Το (ιζ) σχετικό Πρακτικό της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής 

Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της ΒτΕ με το οποίο γνωμοδότησε 

θετικά. 

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε  κ α ι  Κ α τ α κ υ ρ ώ ν ο υ μ ε  

 

Την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος «Α» στην εταιρεία 

«ONEX SA» με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα ακόλουθα 

άρθρα της παρούσας. 

 

2. Τεχνικός Προσδιορισμός των Συμβατικών Ειδών – Κωδικοποίηση 

 

     Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι πλήρη,  καινούργια εργοστασίου 

(Factory New ) , ή καινούργια (New), αμεταχείριστα, με ημερομηνία κατασκευής το 

μέγιστο δώδεκα (12) μήνες πριν το χρόνο παράδοσης αυτών και χρόνους ζωής / 

λειτουργίας (Shelf / Service life) των υλικών, με βάση τα στοιχεία αναγνωρίσεώς 

τους όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Α»  και στην αντίστοιχη 

περιγραφόμενη ποσότητα εκάστου υλικού. 

 

3. Αξία Συμβατικών Ειδών 

 

α. Η συνολική αξία των συμβατικών ειδών συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων ανέρχεται στο ποσό πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα 
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πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (58.585,16€) (47.246,10€ χωρίς Φ.Π.Α.) και 

περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. 

 

β. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ, ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον 

Ανάδοχο σύμφωνα με Φ.848.3/67/ΑΔ.927244/15-03-04/ΓΕΑ/Δ3 έχουν ως 

ακολούθως: 

  (1) Κρατήσεις 4% υπέρ ΜΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Α.Ν 2141/1939. 

  (2) Κρατήσεις 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.Δ 398/1974. 

  (3) Κρατήσεις 0,144% υπέρ (χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ 20% 

επί χαρτοσήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Χαρτοσήμων. 

  γ. Η εν λόγω προμήθεια δεν απαλλάσσεται ΦΠΑ 24%, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000. 

 

4. Όροι Πληρωμής 

 

  α. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) .  

 

  β. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών 

από την ημερομηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής κάθε τμηματικής παράδοσης των συμβατικών ειδών προσκομίζοντας τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

  

(1) Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 

Παραλαβής, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του 

εργοστασίου κατασκευής του υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. 

 

(2) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του 

φορέα. 

 

(3) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του Αναδόχου.  

  

(4) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 
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(5) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity-

CoC), εκδιδόμενο από τον κατασκευαστή και προσυπογεγραμμένο από το αρμόδιο 

προς τούτο Τμήμα Ποιοτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Κατασκευαστή ή και ΟΕΜ 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΤΕΠ.  

 

   γ. Τα δικαιολογητικά πληρωμών να είναι πρωτότυπα και εφόσον 

απαιτείται, να εκδίδονται σε επικυρωμένα αντίγραφα με μέριμνα του Αναδόχου, 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παραγράφου 6 του Άρθρου 44 του 

Ν.3433/2006.  

 

                       δ. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον Ανάδοχο, η 

παρακράτηση και απόδοση Φόρου Εισοδήματος και η απόδοση των αναλογουσών 

κρατήσεων θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα οικονομικής μέριμνας.  

 

ε. Η Εκκαθάριση της Σύμβασης θα γίνει από 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του 

Προμηθευτή, ώστε μετά την επακόλουθη ενημέρωση από το ΓΕA, η ΓΔΑΕΕ να 

προβεί στο κλείσιμό της. Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ των ποσών της οριστικής 

εκκαθάρισης λογαριασμών και του Συμβατικού Τιμήματος, αυτές οι διαφορές θα 

τακτοποιούνται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας για την 

οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών. 

 

5. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 

 

  α.   Ο ποιοτικός έλεγχος και η ποσοτική παραλαβή 

πραγματοποιείται από τις Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ), που 

συγκροτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ν.3433/2006, μέσα στην Ελλάδα, 

παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα και του διαχειριστή που 

παραλαμβάνει το συμβατικό είδος. 

 

  β. Τρόπος – Τόπος παράδοσης των υλικών είναι με όρους DΑP 

(Incoterms 2013), στις αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ. 

   

                        γ. Τα παραλαμβανόμενα είδη θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης (CοC) που έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή. 

 

6. Κωδικοποίηση: 

Απαιτείται Ρήτρα Κωδικοποίησης για όσα υλικά δεν είναι ήδη 
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κωδικοποιημένα (δεν διαθέτουν NATO Stock Number – NSN) σύμφωνα με τον 

Οδηγό Συστήματος Κωδικοποίησης NATO (ΥΠΕΘΑ/Απρίλιος 2005). 

 

7. Εγγυοδοσία : 

 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Επιστρέφεται μετά την 

κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

β. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης: 

 

   (1) Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης ορίζεται σε 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 

τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

(4.724,61€). Επιπρόσθετα για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

καθορίζονται τα ακόλουθα: 

 

    (α) Η ανωτέρω εγγύηση ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της στον Προμηθευτή και αποδεσμεύεται άμεσα μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και εφόσον 

κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών. Εάν η 

παράδοση γίνεται τμηματικά, οι εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 

σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται 

έκδοση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπής ελέγχου 

και παραλαβών. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

   (β) Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

  γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας που ζητείται για τα είδη είναι η 

ακόλουθη : 

 

    (1) Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για την Π.Α 
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είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου 

(invoice) ή, δώδεκα (12) μήνες από την τοποθέτηση του υλικού στο 

μείζον συγκρότημα που το φέρει, όποιο επέλθει πρώτο.  

    (2) Στην περίπτωση αστοχίας λόγω κατασκευαστικών 

ελαττωμάτων ή/και ελαττωμάτων πρώτων υλών, ο προμηθευτής να δεσμεύεται για 

ανάληψη της διερεύνησης της αστοχίας, και στην περίπτωση που αυτή αποδειχθεί, 

για την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών και την αποκατάσταση της 

αστοχίας, άνευ κόστους για την Π.Α.  

    (3)  Σε περίπτωση φθοράς πριν τον εγγυημένο χρόνο 

(λειτουργίας σε κανονικές συνθήκες), ο προμηθευτής να δεσμεύεται για την 

αντικατάσταση των επηρεαζόμενων (φθαρμένων) υλικών για το υπόλοιπο του 

εγγυημένου χρόνου λειτουργίας. 

    (4)  Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο προμηθευτής θα 

ενημερώνει την Π.Α σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να 

αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή την αστοχία, θα καταβάλλει δε όλες τις 

δυνατές προσπάθειες για την αποκατάσταση αυτών και να επιστρέψει το υλικό στην 

Π.Α το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

γνωστοποίησης του ελαττώματος ή της αστοχίας. 

  

(5) Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής 

λειτουργίας των υλικών της παρούσας προμήθειας (και πριν από την επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o τελικός ανάδοχος υποχρεούται vα 

καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό μορφή εγγυητικής επιστολής. 

 

(6) Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

  (α) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί 

της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών, το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη 

εγγύηση, ήτοι χίλια τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

(1.417,38€). 

  (β) Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα 

της παρεχόμενης εγγύησης πλέον τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη 

σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα. 

 

    (γ) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το 
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επισυναπτόμενο υπόδειγμα των Γενικών Όρων της Διακήρυξης. 

 

(7) Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί 

στον αντισυμβαλλόμενο τελικό ανάδοχο μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό 

αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα 

απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση. 

 

(8)  Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

8. Παράδοση – Παραλαβή των Συμβατικών Ειδών 

 

α. Η μεταφορά και η παράδοση των συμβατικών ειδών του 

Παραρτήματος «Α» θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και εντός 

έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στο 201ΚΕΦΑ που 

εδρεύει στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.  

 

β. Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή 

Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής με καταμέτρηση αυτών.  

 

γ. Ανάλογα με την προέλευση των υπό προμήθεια υλικών, 

απαιτούνται κατ’ αντιστοιχία και τα ανάλογα πιστοποιητικά 

    

 (1) Για προμήθεια υλικών από τον Κατασκευαστή του Κύριου 

Υλικού, απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity–CoC) 

αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με 

αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή. 

    (2) Για προμήθεια από τον αρχικό κατασκευαστή του υλικού 

(Original Equipment Manufacturer - ΟΕΜ), απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

(Certificate of Conformity – CoC) αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης 

Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως 

Κατασκευαστή. 
 
           (3) Στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής του Κύριου 

Υλικού, δεν είναι ΟΕΜ των επιμέρους υλικών, αλλά περιλαμβάνεται στην Τεχνική 
Βιβλιογραφία είτε του Κύριου Υλικού, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος 
/υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω υλικό, απαιτείται CoC είτε του εν λόγω 
Κατασκευαστή, είτε των ΟΕΜ ενός εκάστου επιμέρους υλικού. Αμφότερα τα CoC θα 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του παρόχου 
του CoC και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή. 
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         (4) Στην περίπτωση εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή 

επιμέρους υλικού, ο οποίος δεν είναι ΟΕΜ, και δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική 

Βιβλιογραφία του Κύριου Υλικού  θα πρέπει να αποδεικνύει την εξουσιοδότησή του. 

Ως εκ τούτου, απαιτείται πιστοποιητικό του ΟΕΜ, στο οποίο να φαίνεται ότι ο εν λόγω 

Κατασκευαστής (ως υποκατασκευαστής του ΟΕΜ: Subcontractor ή Under License), 

είναι εξουσιοδοτημένος από τον ΟΕΜ (ΟΕΜ Certified/Verified) για την κατασκευή            

του συγκεκριμένου υλικού κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προμήθεια του 

υλικού. Επιπλέον, απαιτείται CoC αυτού, το οποίο να υπογράφεται από το Τμήμα 

Διασφάλισης Ποιότητάς του και να φέρει αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό 

αριθμό του Κατασκευαστή. 

 (5) Στην περίπτωση που η πηγή προμήθειας του υλικού είναι 

εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή, ή εξουσιοδοτημένος 

Αντιπρόσωπος / Εκπρόσωπος επίσημου Προμηθευτικού - Εμπορικού Οίκου 

(Distributor) του Κατασκευαστή, απαιτείται, πέραν των πιστοποιητικών των 

περιπτώσεων (1), (2), (3), και (4) ανωτέρω ανά Κατασκευαστή που δηλώνεται, η 

προσκόμιση πιστοποιητικού του Κατασκευαστή ή του επίσημου Προμηθευτικού-

Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή, για την ιδιότητα της πηγής ως αντιπροσώπου / 

εκπροσώπου. 

         (6)  Το CoC μπορεί να αναφέρεται στην κατασκευή ενός, ή 

περισσότερων υλικών, με την προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και 

περιγράφεται αναλυτικά σε αυτό. Το CoC πρέπει να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο 

αντίγραφο. 

 

  δ.   Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών να πραγματοποιηθεί 

εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών στις 

εγκαταστάσεις του  201 ΚΕΦΑ, από αρμόδια επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών του 

201 ΚΕΦΑ, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί 

καθώς και του αρμόδιου διαχειριστή που παραλαμβάνει τα συμβατικά είδη. 

 

ε.    Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων - Υλικών κατά την Παραλαβή 

 

 Κατά την παράδοση κάθε συμβατικού είδους ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω : 

 

(1) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CοC) που έχουν εκδοθεί από τον 

κατασκευαστή. 

 

(2)  Λίστα Συσκευασίας (packing list) , ή / και Λίστα 
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Φορτωτικής (shipping list) όπου θα αναγράφεται ο Αριθμός Ονομαστικού (N.S.N) 

εκάστου υλικού και η αντίστοιχη ποσότητα. 

 

9. Χρηματοδότηση 

 

  Η δαπάνη της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του υπό 

κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 

(ΜΠΑΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος «Προμήθεια Υλικών Αρχικής 

Υποστήριξης Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου και Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών 

Ανασχετήρων PORTARREST P-IV 500 S-8», με το συνολικό ποσό των πενήντα 

οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών 

(58.585,16€) (47.246,10€ χωρίς Φ.Π.Α.) (χρηματοδότηση από ΕΦ 1011204 και 

ΑΛΕ 3130101002) συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων 

κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια. 

 

10.        Εκπρόθεσμη Παράδοση  (Ποινικές Ρήτρες) 

 

     α. Εάν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 

μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση και 

μετά τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 40 

του Ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες 

επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του συμβατικού είδους ως 

εξής : 

 

(1) Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% 

έως 0,67% δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, 

για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

 

(2) Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 

0,80% έως 1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον 

ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

 

(3) Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 

1,70% έως 2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον 

ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

 

(4) Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 

2,80% έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον 

ΑΔΑ: Ω5ΩΟ6-1ΦΥ



 11 

ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες». 

 

(5) Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 

3,90% έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον 

ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

 

(6) Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που 

επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται 

οι ημερολογιακές ημέρες. 

 

 β. Τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων 

υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

 γ. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης 

φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική 

αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της 

Αναθέτουσας Αρχής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών (π.χ. έλεγχοι παραλαβής), για τον 

οποίο δεν ευθύνεται ο  Ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

 

11.      Σημεία Επαφής 

 

 α. 201 ΚΕΦΑ/ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ   

   

 β.    Προμηθευτής: 

   ONEX SA  

   Κων/νου Παλαιολόγου 87, Χαλάνδρι ΤΚ 15232,  

τηλ 2106083465, ΦΑΞ 2104310875 

 

12.       Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

   α. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε, ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε, ή συντήρησε αυτά μέσα στο 
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συμβατικό χρόνο, ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του ν.3433/2006 

 

   β. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή 

της σύμβασης προμήθειας, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση, μετά 

την ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της Σύμβασης από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν ο Προμηθευτής 

δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 3433/2006. 

 

   γ. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη 

της Σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που 

δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς 

αντικειμενικούς λόγους, ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε 

εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την 

προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκρισή της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να 

ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, ή την επιβολή ποινικής ρήτρας 

ποσού ίσου με το 10%  κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης. 

     

13. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

 

  α. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή τη Σύμβαση, όταν: 

 

   (1) Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν 

φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

 

   (2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

  β. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, αλλά μετατίθενται οι 

συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών, ή φόρτωσης των ειδών, ή 

μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, κατόπιν 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφόσον διαπιστωθεί: 

 

   (1) Υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 
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   (2) Ανωτέρα βία. 

 

 γ. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης 

Σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον Προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από 

σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Προμηθευτής 

θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.  

  

14.      Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 

 

 α. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή 

υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται : 

 

(1) μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο 

στη σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Προμηθευτή σε αναγνωρισμένες 

τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή 

την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη 

Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα 

που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις 

διατυπώσεις του άρθρου 145 του ν. 4270/2014  

 

(2) η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονομικού φορέα σε 

προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και του οικονομικού φορέα, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση. Στην 

περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που 

τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή-οικονομικού φορέα, ακόμη και μετά την 

αναγγελία της εκχώρησης. 

    

15.      Σύνταξη και Υπογραφή της Σύμβασης 

 

  α. Η σύνταξη του σχεδίου της Σύμβασης προμήθειας θα γίνει με 

μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της (ιγ) σχετικής 

απόφασης, με βάση την παρούσα κατακυρωτική απόφαση, τους όρους συμφωνιών, 

την προσφορά του Προμηθευτή και τη νομοθεσία που ισχύει για τις προμήθειες των 
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Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

  β. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την 

ανάληψη ενεργειών κατάρτισης και υπογραφής της σύμβασης. 

 

  γ. Το σχέδιο της σύμβασης υπόκειται σε προβλεπόμενο από το 

άρθρο 80 του ν.δ. 721/1970 προληπτικό έλεγχο από τη ΓΔΟΣΥ και ΓΔΑΕΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 73/2006 

 

  δ. Η παρούσα κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον 

προμηθευτή εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

 

16.      Ρήτρα Λύσης της Σύμβασης 

 

  α. Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα 

να λύσει τη Σύμβαση για σπουδαίο λόγο ή επειδή ο Ανάδοχος κηρύχθηκε σε 

κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση. 

 

  β. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα κληθεί να 

παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προκειμένου να 

αναπτύξει και προφορικά τις εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του. 

 

17.       Ενεργοποίηση της Σύμβασης 

 

  Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης ορίζεται η επομένη 

ημέρα της εκπληρώσεως των κάτωθι: 

 

   α. Υπογραφή της σύμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

   β. Κατάθεση στην Υπηρεσία των προβλεπομένων εγγυητικών 

επιστολών. 

 

18.        Η σύμβαση διέπεται από τον Ν. 3978/2011. 

 

19.  Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων 
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των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών 

πληρωμών του εν λόγω προγράμματος καθώς και για την τήρηση των 

απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών που σχετίζονται με τη σύμβαση που θα 

υπογραφεί. 

 

20. Οι αρμόδιοι κατ’ αντικείμενο φορείς εντέλλονται για την εκδήλωση των 

απαιτούμενων ενεργειών και έκδοση των ειδικών διαταγών για την ομαλή υλοποίηση 

της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες της ΠΑ.  

 

21. Το κείμενο και το Παράρτημα της παρούσης κατακυρωτικής διαταγής 

κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου ή εγγράφου επί του οποίου στηρίζονται (π.χ. 

προσφορές κλπ), εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών γενικά. 

 

22. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του νδ 

721/1970 προληπτικό έλεγχο. 

 

 

 

 

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 

Αλκιβιάδης Στεφανής 

Ακριβές Αντίγραφο  

Ασμχος (Ε) Κυριάκος Κλώνης  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Πίνακας Κατακυρωθέντων Υλικών («Προμήθεια Υλικών Αρχικής Υποστήριξης 

Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου και Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών 

Ανασχετήρων PORTARREST P-IV 500 S-8») στην Εταιρεία «ONEX SA» . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Αποδέκτες για Ενέργεια 

ONEX SA 

Κων/νου Παλαιολόγου 87, Χαλάνδρι ΤΚ 15232,  

τηλ 210 6083465, ΦΑΞ 210 4310875 

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΑ 

 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

ΣΓ ΥΕΘΑ 

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΑ - ΤΕΚΣ&ΤΚ - ΔΑΩΔΠ - ΔΑΕΤΕ 

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
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