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ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ. 
Τηλ.: 210 7466431 
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Αθήνα, 08 Οκτ 19  

 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια 

Αλεξιπτώτων Διεισδύσεως Ελεύθερης Πτώσης» 
 
ΣΧΕΤ.:      α. Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 

και  Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», ως ισχύει. 
β. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης αξίας», ως ισχύει. 
γ. Ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού 

των Ενόπλων Δυνάμεων», ως ισχύει. 
δ. Υπ’ Αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29.10.2008) Υπουργική Απόφαση 

«Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού», ως ισχύει. 
ε. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.11.2010) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και 

Ιεραρχία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις», ως ισχύει. 

στ. Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011) «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», ως ισχύει. 

ζ. Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΕΑΣ (Εγκύκλιος 
Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού), ως ισχύει. 

   η. Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ-Α-00122/Έκδοση 2η/Μαρ 16) 
    «Αλεξίπτωτα Διεισδύσεως Ελευθέρας Πτώσεως». 

θ. Φ.095/7/29562/Σ.124/27 Οκτ 16/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/4α (Απόφαση του κ. ΥΕΘΑ 
Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων 
Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων και 
Ελεύθερης Πτώσης Διεισδύσεως Νέας Τεχνολογίας»).    

ι. Φ.093/52/17999/Σ.2730/20 Φεβ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
(Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/16). 

ια. Φ.604/22/18746/Σ.4740/19 Μαρ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
(Απόφαση  Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου). 

ιβ. Γνωμοδότηση Υπ’ Αριθ. 51/2019 της 31/2019 Συνεδρίασης της 
ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 
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ιγ. Υπ’ Αριθ. 247153α (ΦΕΚ Β’ 3181/12.08.2019) Υπουργική Απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη 
Στεφανή», ως ισχύει. 

    
  1. Έχοντας υπόψη : 
 
   α. Τις διατάξεις του ν.δ.721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί 
Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και των ν.2859/2000 
(ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», ν.3433/2006 
(ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», 
ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α’ 137/16.6.2011) «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», ως ισχύουν. 
  
   β. Την (ζ) σχετική Εγκύκλιο Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. 
 
   γ. Την (θ) σχετική Απόφαση κ. ΥΕΘΑ Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος 
«Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων 
και Ελεύθερης Πτώσης Διεισδύσεως Νέας Τεχνολογίας». 
 
   δ. Την (ι) σχετική Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 
04/16. 
 
   ε. Την (ια) σχετική Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου. 
 
   στ. Την (ιβ) σχετική Γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 
  

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  
 

   Τα αποτελέσματα του Επαναληπτικού Διαγωνισμού 04/16, που αφορά στη 
σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, όπως 
αναφέρονται στο Παράρτημα «Α», 7ετούς διάρκειας, στην εταιρεία «CIMSA 
INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.», με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους της παρούσας. 
 
  2. Τεχνικός Προσδιορισμός των Συμβατικών Ειδών – Κωδικοποίηση 
 
   α. Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι πλήρη, καινούργια, αμεταχείριστα και 
πρόσφατης κατασκευής (εντός 12μήνου από υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης) 
και σχεδίασης, με αναγραφόμενο το έτος κατασκευής και σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.  
  
   β. Για την κωδικοποίηση των προς προμήθεια συμβατικών υλικών 
ισχύουν τα παρακάτω:  
 
    (1) Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών.  
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    (2) Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθώς και της Υπηρεσίας, 
που απορρέουν από την αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης (Παράρτημα «Γ»), 
έχουν ως ακολούθως: 
 
     (α) Με την κοινοποίηση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο Κέντρο Ελέγχου Υλικού 
(ΚΕΥ), προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών 
κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές 
των υπό προμήθεια υλικών. 
 
     (β) Με την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στο ΚΕΥ κατάσταση σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό 
προμήθεια υλικά: 
 
      1/ Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή. 
 
      2/ Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 
 
      3/ Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική. 
 
      4/ Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο. 
 
     (γ) Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Εκτελεστικής 
Σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο ΚΕΥ, 
προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που 
απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών. 
 
     (δ) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στο ΚΕΥ τα 
ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της Εκτελεστικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. 
 
     (ε) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους 
πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την 
υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών 
που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. 
 
     (στ)Για όσα είδη της Συμφωνίας Πλαίσιο έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται: 
 
      1/ Να προσκομίσει στο ΚΕΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει 
τα NSN που έχουν αποδοθεί. 
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      2/ Να προσκομίσει στο ΚΕΥ οποιαδήποτε τεχνικά στοιχεία των 
υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και 
πλήρους αναγνώρισης των υλικών. 
 
     (ζ) Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά 
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από το ΚΕΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όσον αφορά στην κωδικοποίηση, γεγονός που του 
γνωστοποιείται από το ΚΕΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (ως Προσθήκη 
«1/Γ»), η οποία αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και εκδίδεται 
σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ένα για την Υπηρεσία 
Προμηθειών που παρακολουθεί τη Σύμβαση (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ), ένα για το 
Τμήμα Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ και ένα για το αρχείο του ΚΕΥ. 
 
     (η) Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για κάθε 
τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση του ΚΕΥ, 
όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του όσο αφορά στην κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει 
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το ΚΕΥ για όλα τα είδη που περιέχει η Συμφωνία 
Πλαίσιο, θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από το ΚΕΥ αντίγραφο αυτής. 
 
     (θ) Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος 
καλής εκτέλεσης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη 
εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
την κωδικοποίηση των υλικών. 
  
  3. Αξία Συμβατικών Ειδών 
 
   α. Η υπογραφή των εκάστοτε Εκτελεστικών Συμβάσεων θα 
πραγματοποιείται μετά τη διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοιχης 
πίστωσης, η οποία στο σύνολό της ετησίως δε θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον 
παρακάτω πίνακα της επόμενης παραγράφου.  
 
   β. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου 
Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του 
υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Διεισδύσεως Ελεύθερης Πτώσης» με 
εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, για την επταετία 2019-2025, τα 2.280.000,00 €. Η υπόψη 
προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ και στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται 
κρατήσεις, φόροι, δασμοί και τυχόν λοιπές δαπάνες που την επιβαρύνουν, με 
χρηματοδότηση από ΕΦ 1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ 3130101002 και ανώτατο 
ετήσιο όριο (ευρώ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

2019 
(1ο) 

2020 
(2ο) 

2021 
(3ο) 

2022 
(4ο) 

2023 
(5ο) 

2024 
(6ο) 

2025 
(7ο) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ελεύθερης 
Πτώσης 

480.000 480.000 480.000 480.000 360.000 0 0 2.280.000 

 

Τύπος 
Αλεξιπτώτου 

Ημερολογιακά 
Έτη 
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   δ. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του 
προγράμματος της Συμφωνίας Πλαίσιο, για την σύναψη Εκτελεστικής /-ών Σύμβασης 
/-ων, εντός ενός ή περισσοτέρων ημερολογιακού /-ών έτους /-ών, θα υπάρχει η 
δυνατότητα μεταφοράς των εκκρεμουσών πιστώσεων στα επόμενα ημερολογιακά έτη. 
   
   ε. Νομική δέσμευση της Υπηρεσίας αποτελούν οι όροι των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, στους οποίους θα προσδιορίζονται μεταξύ των άλλων, επ’ 
ακριβώς, οι ποσότητες και οι διατιθέμενες πιστώσεις, οι οποίες δύναται να είναι 
ετησίως, από μηδενικές ως το μέγιστο, με δυνατότητα αύξησης/μείωσης έως +/-30% 
μέχρι την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης, σε 
σχέση με τις κάτωθι ποσότητες: 
 

 

2019 
(1ο) 

2020 
(2ο) 

2021 
(3ο) 

2022 
(4ο) 

2023 
(5ο) 

2024 
(6ο) 

2025 
(7ο) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ελεύθερης 
Πτώσης 

24 24 24 24 18 0 0 114 

 
   στ. Σε περίπτωση μη υλοποίησης Εκτελεστικών Συμβάσεων για 
οποιοδήποτε έτος, δύναται στο επόμενο έτος να προστεθούν οι ποσότητες του έτους 
που δεν υλοποιήθηκε εκτελεστική σύμβαση.  
 
   ζ. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ήτοι ποσοστό 4,096% επί της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών, 
αναλύονται ως κάτωθι: 
 
    (1) 4 % υπέρ ΜΤΣ.     
 
    (2) 0,08% Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου.  
 
    (3) 0,016% υπέρ ΟΓΑ.      
     
     Σύνολο κρατήσεων 4,096%.   
 
    Το ακριβές ποσό των κρατήσεων θα αναγράφεται σε κάθε Εκτελεστική 
Σύμβαση και είναι ανάλογο της αξίας της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης.   

 
   η. Ο καθορισμός των τιμών των εκάστοτε Εκτελεστικών Συμβάσεων, 

θα γίνεται με βάση τον τύπο καθορισμού τιμών Εκτελεστικών Συμβάσεων.  
 

Ο παρακάτω τύπος, η εφαρμογή του οποίου είναι δεσμευτική για τον καθορισμό 
των τιμών των Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα εφαρμόζεται για το σύνολο των 
συμβατικών υλικών που θα περιλαμβάνονται στις εκάστοτε Εκτελεστικές Συμβάσεις. 
 
                                      (ΠΕΜ1 + ΠΚΜ1)/2 + (ΠΕΜ2 + ΠΚΜ2)/2 + … + (ΠΕΜΧ + ΠΚΜΧ)/2 
ΤΕΣ= ΤαΠ + ΤαΠ Χ     
                                                                   Σύνολο των μηνών (από 1 έως Χ) 
 

Τύπος 
Αλεξιπτώτου 

Ημερολογιακά 
Έτη 
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Όπου, 
 
Ο αριθμητής του κλάσματος εκφράζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%). 
Ο παρονομαστής είναι απόλυτος αριθμός. 
Σε περίπτωση αρνητικών πρόσημων των τιμών του πληθωρισμού, αυτά 
συνυπολογίζονται κανονικά στην άθροιση. Συνεπώς, μείωση της τιμής προμήθειας 
ενός συμβατικού είδους σε σχέση με την τιμή κατακύρωσης του μειοδότη ή / και 
προηγούμενων εκτελεστικών συμβάσεων είναι (τουλάχιστον μαθηματικά) πιθανή. 
 
ΤΕΣ:    Τιμή (συγκεκριμένου είδους, π.χ. αλεξίπτωτο) Εκτελεστικής Σύμβασης.  
ΤαΠ:    Τιμή Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς του συγκεκριμένου είδους.  
ΠΕΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής  Ζώνης  Μηνός ….   
ΠΚΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του 
Κατασκευαστικού Οίκου των Αλεξιπτώτων (αναδόχου) Μηνός …. 
ΠΕΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής Ζώνης του Μήνα 
Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ 
υπογραφής αυτής.  
ΠΚΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του 
Κατασκευαστικού Οίκου των Αλεξιπτώτων (αναδόχου) του Μήνα Υποβολής 
Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ υπογραφής 
αυτής. 
Χ: Μήνας Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) 
προ υπογραφής αυτής. 
Μ1: Μήνας Υποβολής Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς. Ο δείκτης θα υπολογισθεί 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής. 
ΜΧ: Μήνας Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το 
αργότερο) προ υπογραφής αυτής. 
 
 Θα υπολογίζεται ο «εναρμονισμένος δείκτης» (HICP)1. 
 
 Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών του πληθωρισμού θα λαμβάνονται 
κατά προτεραιότητα από την ηλεκτρονική σελίδα 2  της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ECB) και συμπληρωματικά (όπου και αν απαιτείται) από άλλο ιστότοπο3 
αναγνωρισμένης / πιστοποιημένης εταιρείας / ιδρύματος.  
 
  4. Όροι Πληρωμής 
 
   α. Η πληρωμή των Εκτελεστικών Συμβάσεων θα γίνεται σε ευρώ (€) μέσω 
μίας ανέκκλητης ενέγγυας πίστωσης (L/C), η οποία θα ανοιχθεί με εντολή του 

                                                 
1
 Τρέχουσα εναρμονισμένη τιμή πληθωρισμού της χώρας δηλ. ο εναρμονισμένος πληθωρισμός με 

βάση τον  εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης χώρας. Ο δείκτης είναι ένα μέτρο 
της μέσης τιμής που οι καταναλωτές δαπανούν για ένα κράτος της ευρωπαϊκής ένωσης που βασίζεται 
στην αγορά «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών και δημοσιεύεται από την Eurostat προκειμένου να 
συγκρίνεται με τον πληθωρισμό στις άλλες χώρες της Ευρώπης. http: //www.inflation .eu / 
2
 https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html 

3
 π.χ. http://www.inflation.eu/inflation-rates 

 

https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html
http://www.inflation.eu/inflation-rates
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ΑΓΟΡΑΣΤΗ και έξοδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την Τράπεζα της Ελλάδος στην 
Αθήνα, υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μέσω αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ισπανίας που 
θα υποδείξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.  
 
   β. Οι πληρωμές θα γίνονται από την ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση μετά 
από τις αντίστοιχες παραδόσεις του υλικού, τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου 
οριστικής ποσοτικής – ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών 
(ΕΕΠ) και αφού έχει προηγηθεί επιβεβαίωση – πιστοποίηση της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης από τη ΣΧΑΛ.  
 

γ. Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών 
μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
συμβατικών ειδών, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
  
    (1) Στο Πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις (που θα 
καθιστούν την παραλαβή ανέφικτη) ή δε θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του 
υλικού.  
 
    (2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχουν προσκομίσει στις 
αντίστοιχες τράπεζες τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε». 
 
   δ. Τα δικαιολογητικά πληρωμών να είναι πρωτότυπα και, εφόσον 
απαιτείται, να εκδίδονται σε επικυρωμένα αντίγραφα με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
 
   ε. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα 
γίνει με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ. 
 
   στ. Το σύνολο των εξόδων ανοίγματος, εκτέλεσης, τροποποίησης, 
ανανέωσης της ανέκκλητης ενέγγυας πίστωσης θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
 
   ζ. Οι αναλογούσες υπέρ τρίτων και Δημοσίου κρατήσεις, που βαρύνουν 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου, ΟΓΑ), θα αποδοθούν στους 
δικαιούχους με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ. 
 
   η. Δε θα δοθεί προκαταβολή. 
 
   θ. Η εκκαθάριση της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει από το  
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ώστε μετά την επακόλουθη ενημέρωση από το ΓΕΣ, 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. 
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  5. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 
 
   α. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών θα γίνει στη ΣΧΑΛ και σύμφωνα με 
τους ελέγχους που καθορίζονται στο (ι) σχετικό και στο Παράρτημα «Β» της 
παρούσας. 
   
   β. Τα παραλαμβανόμενα αλεξίπτωτα θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης (COC) που έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή, 
προσυπογεγραμμένα από την αρμόδια, για την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, 
Κυβερνητική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει ο κατασκευαστικός οίκος. 
 
  6. Εγγυοδοσία 
 
   α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επιστρέφεται 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο.  
 
   β. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
    (1) Προκειμένου να υπογραφεί Εκτελεστική Σύμβαση, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Εκτελεστικής Σύμβασης σε ποσοστό 10% επί της αξίας της συγκεκριμένης 
Εκτελεστικής Σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ΦΠΑ.  
 
    (2) Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης, την εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής 
λειτουργίας του υπό προμήθεια υλικού. Εάν η παράδοση γίνεται τμηματικά, σύμφωνα 
με την Εκτελεστική Σύμβαση, η 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 
προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας 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. 
Καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 
    (3) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών της συγκεκριμένης Εκτελεστικής 
Σύμβασης.    
 
    (4) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3433/06.  
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   γ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
 
    (1) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία των 
υλικών (αλεξιπτώτου μετά των βασικών απαρτίων) για 12 έτη τουλάχιστο από την 
ημερομηνία παραλαβής. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι υποχρεωμένος για την 
επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτών, που προέρχεται από 
ελαττώματα του υλικού, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και συνεργεία του. Επίσης, 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατόπιν επιθεώρησης από εξειδικευμένο προσωπικό του, να 
παρέχει εγγύηση επέκτασης του ορίου ζωής χρήσης του αλεξιπτώτου, εφόσον 
πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.  
 
    (2) Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού, λόγω βλάβης, ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες 
εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση 5 εργάσιμων ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βλάβη.  
 
    (3) Άρνηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για αποκατάσταση των προβλημάτων 
δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση 30 ημερολογιακών ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την επισκευή του 
υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιονδήποτε 
τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.  
 
    (4) Όταν αποδεδειγμένα το υλικό, λόγω βλαβών, παραμένει εκτός 
λειτουργίας για χρόνο εγγύησης μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού χρόνου 
εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
προσφύγει στη δικαιοσύνη.  
 
    (5) Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με 
έναρξη μετά την παρέλευση 5 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης 
ειδοποίησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση 2 
εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του 
συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και 
το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του 
χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας, μετά το χρόνο των 5 εργάσιμων 
ημερών, προσμετρούνται και οι ημέρες αργίας.    
 

(6) Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των 
υλικών της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης), o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή που θα κατατίθεται, θα αφορά στα 
προς παράδοση υλικά έκαστης τμηματικής παράδοσης. Σε κάθε τμηματική παράδοση 
θα κατατίθεται και νέα εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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     (α) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της καθαρής 
αξίας των συμβατικών ειδών της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 
     (β) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
ν.3433/2006. 
 
    (7) Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την εκάστοτε 
υπογραφείσα Εκτελεστική Σύμβαση. 
 
    (8) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, κατά 3 μήνες. 
 
  7. Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 
 
   α. Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας 
αποτελεί ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και πρέπει να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς 
κανονισμούς ασφαλούς διακίνησης των συγκεκριμένων υλικών. 
    
   β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται 
να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία 
φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 
 
    (1) Ο αριθμός της Εκτελεστικής Σύμβασης και της σχετικής πίστωσης 
της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 
 
    (2) Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η 
εθνικότητά του και η σημαία του. 
 
    (3) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς 
και η περιεχόμενη ποσότητα και το βάρος (μεικτό – καθαρό) ανά κιβώτιο. 
 
    (4) Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο 
προορισμού. 
 
   γ. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το 
ως άνω τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημερίας και 
παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους διαμετακόμισης (transit) των 
συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την 
παραλαβή τους. 
 
  8. Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να ασφαλίσει τη μεταφορά των συμβατικών 
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ειδών σε ασφαλιστική εταιρεία, με κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την αρχή της 
καθολικότητας των κινδύνων. 
 
   β. Η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται 
σύμφωνα με τη ρήτρα από «αποθήκη σε αποθήκη» (WAREHOUSE TO 
WAREHOUSE), περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους 
τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης (transit) του τόπου 
προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξή τους. 
 
   γ. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
   δ. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών 
προσαυξημένη κατά 5%. 
 

9. Παράδοση – Παραλαβή των Συμβατικών Ειδών 
 
   α. Η παράδοση των συμβατικών ειδών θα πραγματοποιείται εντός 8 
μηνών από την ενεργοποίηση της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης. Τμηματικές 
παραδόσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν στο ½ της συνολικής ετήσιας 
ποσότητας. 
 

β. Τόπος παράδοσης θα είναι η Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον 
Ασπρόπυργο Αττικής.  

 
   γ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ, μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, 
να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το συμβατικό υλικό δεν παραλαμβάνεται 
από την ΕΕΠ, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 
ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το συμβατικό υλικό.  
 
   δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί τη 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ, την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ που διενεργεί τις παραλαβές και 
την ΕΕΠ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό υλικό, πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την παράδοση αυτού. 
 
   ε. Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού υλικού στην αποθήκη 
υποδοχής, ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το συμβατικό υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
   στ. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα στις 
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διατάξεις του ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει. 
 
   ζ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί 
να μετατεθεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής. Στην 
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ως ανωτέρα βία θεωρούνται κατ’ αρχήν 
περιστατικά όλως απρόβλεπτα, απρόοπτα και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα 
άκρας επιμέλειας και σύνεσης. 
 
   η. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή απόρριψη των 
παραλαμβανομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και 
Παραλαβών στη ΣΧΑΛ και σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους ελέγχους που 
καθορίζονται στο (ι) σχετικό και στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. 
 

θ. Τα αλεξίπτωτα που είχε καταθέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μαζί με την 
τεχνική του προσφορά και έγιναν αποδεκτά κατόπιν της αξιολόγησής τους, θα 
αποτελέσουν τα «Βιομηχανικά Πρότυπα», προκειμένου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να προβεί 
στην μαζική παραγωγή κατά την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων. Κατόπιν αιτήσεως είναι δυνατή η προσωρινή διάθεση του 
ενός εκ των δύο στον κατασκευαστικό οίκο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας (κατασκευής). Τα εν λόγω αλεξίπτωτα θα αποτελούν «μονάδες 
συγκρίσεως» για το σύνολο των παραλαβών. 

 
ι. Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης 

των παραλαμβανομένων ειδών δε θα υπερβαίνει τους 4 μήνες. Επιθυμητός είναι ο 
μικρότερος δυνατός χρόνος για την παράδοση και παραλαβή των υλικών.  

 
ια. Λοιπά όπως καθορίζονται στο άρθρο 37 του ν.3433/2006, ως ισχύει. 

 
  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 τις διατάξεις του 
άρθρου 37 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. 
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    (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 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 παραπάνω, 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
 
   δ. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της 
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται 
στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου που διενεργεί την προμήθεια ή του κλάδου των ΕΔ 
για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια. 
 
  11. Εν συνεχεία Υποστήριξη 
 
   Για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη – Follow On Support / FOS», θα 
υπογράφεται ξεχωριστή Σύμβαση, εάν είναι δυνατόν, παράλληλα με την Εκτελεστική 
Σύμβαση και μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και θα είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΠΕΔ-Α-00122/Έκδοση 2η του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.  
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  12. Σημεία Επαφής 
 
   α. Μονάδα: 
 
    ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ (ΣΧΑΛ) 
    Παραλία Ασπροπύργου Αττικής 
    Στρατόπεδο «ΣΕΕΜΑΝ» 
 
   β. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: 
 
    CIMSA INGENIERIA DE SISTEMAS S.A. 
    PASEO DE LA CASTELLANA NUM 115 Piso 3, Pta IZQ 
    28046 – MADRID  
    ΑΦΜ: Α28057495 
    ΔΟΥ: ΜΑΔΡΙΤΗΣ, Τμήμα: MARIA DE MOLINA 
     
  13. Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
   α. Μετά από την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας 
Πλαίσιο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
αντίστοιχης πρόσκλησης, η οποία θα γίνει μετά από τον προληπτικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα, ύστερα από σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.3433/2006. 
 
   β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος από τη Συμφωνία Πλαίσιο 
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 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του ν.3433/2006. 
 
   γ. Μετά την έκδοση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης και τη 
σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του 
εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά για την κατασκευή των συμβατικών 
ειδών, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους 
ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν η κατασκευή των 
συμβατικών ειδών γίνει σε εργοστάσιο διαφορετικό από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε αυτή 
μπορεί να κηρύξει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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 Εκτελεστικής Σύμβασης. 
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δ. Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την 
οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

 
 (1) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 

εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 
 
 (2) Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους υποψήφιους 

Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε 
με διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε 
βάρος του της μεγαλύτερης διαφοράς τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε 
άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από 
όσα του οφείλει το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων 
εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του συμβατικού είδους. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 
κρίση του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 
 
  14. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 
 
   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή τη Συμφωνία, όταν: 
 
    (1) Η Συμφωνία 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 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. 
 
    (2) Ανωτέρα βία. 
 
   γ. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης 
Σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη 
λήξη τους.  
  
  15. 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 μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων 
μερών, με όρο στη σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου 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 95 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
εκάστοτε ισχύει. 
 
   γ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται 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. 
    
  16. Σύνταξη και Υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων 
 
   α. Η σύνταξη του σχεδίου της Συμφωνίας Πλαίσιο, όπως και των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα γίνει με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, με βάση την παρούσα 
κατακυρωτική απόφαση, τους όρους της (ι) σχετικής προκήρυξης, την προσφορά του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τη νομοθεσία που ισχύει για τις προμήθειες των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 
 
   β. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την ανάληψη 
ενεργειών κατάρτισης και υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο και των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων. 
 
   γ. Η παρούσα κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης πρόσκλησης, η οποία θα γίνει 
μετά από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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  17. Ρήτρα Λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 
   α. Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει 
τη Συμφωνία Πλαίσιο για σπουδαίο λόγο ή επειδή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύχθηκε σε 
κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση. 
 
   β. Σε περίπτωση λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
κληθεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, προκειμένου 
να αναπτύξει και προφορικά τις εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του. 
 
  18. Ενεργοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο 
 
   Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο ορίζεται η επομένη 
ημέρα της υπογραφής της από τα εμπλεκόμενα μέρη. 
    
  19. Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές Συμβάσεις διέπονται από το 
ν.3978/2011, ως ισχύει. 
 
  20. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων 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 Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις που θα υπογραφούν. 
 
  21. 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 του ΣΞ.  
 
  22. Λοιπά όπως έχουν καθοριστεί στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της (ι) 
σχετικής προκήρυξης.  
 
  23. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 
721/1970 προληπτικό έλεγχο. 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Τχης (ΠΖ) Αντώνιος Ράϊκος 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ 

Αλκιβιάδης Στεφανής 
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας των προς Προμήθεια Υλικών από την Εταιρεία «CIMSA INGENIERIA 

DE SISTEMAS S.A.»  
«Β»  Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ–Α–00122/Έκδοση 2η) «Αλεξίπτωτα 

Διεισδύσεως Ελευθέρας Πτώσεως» 
«Γ»  Ρήτρα Σχετική με την Προμήθεια Τεχνικών Δεδομένων για Αναγνώριση των 

Υλικών για Προμήθεια μέσα στο Σύστημα Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ 
«Δ»  Δικαιολογητικά Πληρωμών των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
CIMSA INGENIERIA DE SISTEMAS S.A. 
Αντιπρόσωπος Ελλάδας OTRERA DEFENCE TECHNOLOGIES  
Μενελάου 18, Τ.Κ.:16671, Βουλιαγμένη – Αθήνα, Τηλ.:210 9929836 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΓ ΥΦΕΘΑ 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ – ΔΑΩΔΠ – ΔΑΕΤΕ 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
ΓΕΣ/Γ1 – Γ3 – Δ2 
ΓΕΣ/ΔΕΔ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ 
ΚΕΥ 
BRUGGEMANN GMBH & CO. KG 
Αντιπρόσωπος Ελλάδας ACTIVE POINT Α.Ε.Β.Ε. 
Λ. Αθηνών 65, Πάροδος, ΤΚ: 10447, Αθήνα, Fax: 210.9220017, Τηλ: 210.9210906 
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        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
        ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
        ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
        ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
        ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ 
                                 08 Οκτ 19 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ Φ.604/52/64061/Σ.17278 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«CIMSA INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.» 

 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ JANUS 502926 – 310 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 
Βασική σύνθεση 
μονάδας 
αλεξιπτώτου 

  
14.139,00 

 

 Εξάρτυση Harness 333417-300 5.900,00  

 Κύριος θόλος Main Canopy 317565-310-1 3.350,00  

 Σάκος κύριου θόλου Main Canopy Bag 393117-300 140,00  

 Εφεδρικός θόλος Reserve Canopy 317563-310 3.350,00  

 Σάκος εφεδρικού 
θόλου 

Reserve Canopy Bag 393116-300 
300,00 

 

 
Πιλότος κυρίου – 
εφεδρικού θόλου 

Main and Reserve Pilot 
Chute 

321003+ 
370004+ 
321005 

181,00 
+ 181,00 

 

 Πιλότος 
«σταθεροποίησης» 

Stabilisation Pilot (Hand 
Deploy) 

321021+ 
370005 

177,00 
 

 Σάκος μεταφοράς Transport Bag 360112 100,00  

 Στατικός ιμάντας Static Line 406015-300 460,00  

 

Αποτελείται από: 

Inner Deployment Bag 393119-300  Ανάλυση του Ρ/Ν 
406015-300 Outer Deployment Bag 393120-300 

Static Line 374105 

Static Line Hook 205040 

2 
Βασικά παρελκόμενα 
– εξαρτήματα 

  
2.400,00 

 

 Σάκος κυρίου θολου Main Canopy Bag 393117-300 159,00  

 Σάκος εφεδρικού 
θόλου 

Reserve Canopy Bag 393116-300 
340,00 

 

 
Πιλότος κυρίου θόλου 

Pilot of Main Canopy 321003+ 
370004 

205,00 
 

 Πιλότος εφεδρικού 
θόλου 

Pilot of Reserve Canopy 321005 
200,00 

 

 
Πιλότος 
«σταθεροποίησης» 

 
Stabilisation Pilot 

(Drogue) 

 
406017 

862,00 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

Αποτελείται από: 

Drogue 321018  Ανάλυση του Ρ/Ν 
406017 Drogue Riser 2 Pin 373032 

Drogue Ripcord 42’’ 230090 

Drogue Ripcord 51’’ 280018 

Double Loop 230679 

Drogue Pouch 361110 

 Σάκος μεταφοράς Transport Bag 360112 113,00  

 Στατικός ιμάντας Static Line 406015-300 521,00  

 

Αποτελείται από: 

Inner Deployment Bag 393119-300  Ανάλυση του Ρ/Ν 
406015-300 Outer Deployment Bag 393120-300 

Static Line 374105 

Static Line Hook 205040 

3 

Βιβλιογραφία – 
τεχνικά εγχειρίδια 
υποστήριξης 
επισκευών – 
εικονογραφημένοι 
κατάλογοι 

  

 

 

 

Βιβλιάριο – μητρώο 
αλεξιπτώτου 

  

78,01 

1 για κάθε 
αλεξίπτωτο και 

επιπλέον 20% επί 
της συνολικής 

ποσότητας 

 Εγχειρίδια χειρισμού, 
συσκευασίας και 
συντήρησης 1ου – 2ου 
κλιμακίου 

  

30,00 
1 σειρά ανά 15 

αλεξίπτωτα 

 Εγχειρίδια χειρισμού, 
συσκευασίας και 
συντήρησης 3ου – 5ου 
κλιμακίου 

  

30,00 
2 σειρές ανά 15 

αλεξίπτωτα 

 

Παρατήρηση: Η τιμή μονάδας αφορά στην Τιμή Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς. 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Κυριάκος Κυριακίδης 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Τχης (ΠΖ) Αντώνιος Ράϊκος 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ 
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        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
        ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. 
        ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
        ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. 
        ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ 
                                                                 08 Οκτ 19 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.604/52/64061/Σ.17278 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
 «ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΤΩΣΕΩΣ» 

ΠΕΔ – Α – 00122/ΕΚΔΟΣΗ 2η 
 

 

 

 

 

 

Η ΠΕΔ-Α-00122/Έκδοση 2η, με την οποία καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
του υλικού από το ΓΕΣ. 
  
 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Κυριάκος Κυριακίδης 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Τχης (ΠΖ) Αντώνιος Ράϊκος 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ 
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ  
08 Οκτ 19 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ Φ.604/52/64061/Σ.17278 
 
 

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 
σχεδιασμού 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 
εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η “Αρχή 
Προμηθειών”. 
 
  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 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την 
υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο. 
 
  δ. “Ισοδύναμος συμβατικός όρος” σημαίνει μια συμφωνημένη 
συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 
 
 2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, 
καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά 
χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση / κωδικοποίηση 
και διαχείριση του υλικού σύμφωνα με το κατά ΝΑΤΟ Σύστημα Κωδικοποίησης 
(NCS).  
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 Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των 
προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα 
υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται 
είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι 
διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα 
που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  
Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους 
προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που 
προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.  
Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα 
παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο 
συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές 
αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την 
διάρκεια 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 
λεπτομέρειες 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 
σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης 
προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν 
παρασχεθεί στον προτεινόμενο 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 
περιέχονται σ’ αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να 
επισημάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δε 
χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 
 
 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.  
 
 8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτελέσεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να 
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καλύπτει και της υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.  
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Κυριάκος Κυριακίδης 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Τχης (ΠΖ) Αντώνιος Ράϊκος 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
«1» Βεβαίωση Παροχής Στοιχείων Κωδικοποίησης (Υπόδειγμα) 
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                                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ  
08 Οκτ 19 

  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ Φ.604/52/64061/Σ.17278 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
     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 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΥΛΙΚΩΝ 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

(α) 
 

(β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 

 

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας 

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 

 Τχης (ΠΖ) Αντώνιος Ράϊκος 
 Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

        ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. 

        ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

        ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. 

        ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ 

                                                                 08 Οκτ 19 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

ΣΤΗ Φ.604/52/64061/Σ.17278 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των 
συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι: 

 
 α. Ένα (1) πρωτότυπο και τέσσερα (4) αντίγραφα τιμολογίου – 

δελτίου αποστολής που εκδίδεται από τον ΠΩΛΗΤΗ στο όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
σε ευρώ για ισόποσο ποσό. 

  
 β. Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό πραγματικής φόρτωσης στο 

όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπου θα αναφέρεται ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί μέχρι τον 
τελικό τόπο παράδοσης (Σχολή Αλεξιπτωτιστών, Ασπρόπυργος Αττικής, 
ΕΛΛΑΔΑ). 

 
 γ. Ένα (1) πρωτότυπο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή 

πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους 
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3433/2006. 

 
 δ. Μία (1) πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.  
 
 ε. Ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίγραφα του 

πιστοποιητικού καταγωγής των αλεξιπτώτων που εκδίδεται από την αρμόδια 
Κρατική Αρχή. Σε αυτό θα φαίνεται καθαρά η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο 
κατασκευής.  

 
 στ. Ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίγραφα του 

πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής των αλεξιπτώτων 
και του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας από την αρμόδια Υπηρεσία 
Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας. 

 
 ζ. Ένα (1) πρωτότυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και 

Ποσοτικής Παραλαβής, άνευ παρατηρήσεων. 
 
 η. Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό εισαγωγής των αλεξιπτώτων 

και λοιπών υλικών αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης, στην αποθήκη του 
φορέα (ΣΧΑΛ). 
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 θ. Μία (1) πρωτότυπη βεβαίωση του ΚΕΥ, όπως της Προσθήκη 
«1/Γ» της παρούσας, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα υλικά 
αλεξιπτωτισμού ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά 
στην κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης 
από το ΚΕΥ για όλα τα είδη που περιέχει η Συμφωνία, θα επισυνάπτεται 
επικυρωμένο από το ΚΕΥ αντίγραφο αυτής. 

 
2. Τα ως άνω δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στην αντίστοιχη - κατά 

περίπτωση - Τράπεζα, όπως παρακάτω: 
 

α. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 
1στ θα προσκομίζονται με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην τράπεζα, την οποία 
θα υποδείξει ως αντισυμβαλλόμενη με την Τράπεζα της Ελλάδος για το άνοιγμα 
της ανέκκλητης ενέγγυας πίστωσης. 

 
β.  Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων  1ζ, 1η, 1θ θα 

προσκομίζονται με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ στην Τράπεζα της 
Ελλάδος.  

 
3. Δικαιολογητικά για το άνοιγμα της ανέκκλητης ενέγγυου πίστωσης 

υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 

  α. Έκδοση οδηγιών προς την τράπεζα. 
 
   Θα ενσωματωθούν στη συμφωνία και στην εκάστοτε 
εκτελεστική σύμβαση. 
 
  β. Έκδοση του χρηματικού εντάλματος. 
 
   Θα εκδίδεται μετά την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής 
σύμβασης προμήθειας προκειμένου να ενεργοποιηθεί. 
 
  γ. Άνοιγμα πίστωσης από την τράπεζα. 
 

(1) Η τράπεζα και λοιπές λεπτομέρειες για το άνοιγμα της 
πίστωσης θα ενσωματωθούν στη συμφωνία και στην εκάστοτε εκτελεστική 
σύμβαση. 

 
(2) Η πίστωση που θα ανοιχθεί δύναται να τροποποιείται 

επί: 

 
(α) Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου. 

 
(β) Μερικής ή ολικής ματαίωσης της προμήθειας. 
 
(γ) Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου. 
 
(δ) Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού 

ποσού με την έκδοση νέου ΧΕΠ, συμπληρωματικού του πρώτου. 
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  δ. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων. 
 
  ε. Τα χρονικά όρια της ισχύος της πίστωσης που θα ανοιχθεί, 
περιορίζονται από την επιτρεπόμενη προθεσμία απόδοσης λογαριασμού κάθε 
ΧΕΠ. 

   
4. Τα δικαιολογητικά πληρωμών θα είναι πρωτότυπα και εφόσον 

απαιτείται, να εκδίδονται σε επικυρωμένα ευκρινή αντίγραφα με μέριμνα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Κυριάκος Κυριακίδης 

Γενικός Διευθυντής 

 

 

Τχης (ΠΖ) Αντώνιος Ράϊκος 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ 
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