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ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

1. Υπό Προμήθεια Υλικά 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤ/ΣΗΣ 
ΠΟΣOTHTA 

1 Ελαστικοί 

λέμβοι  

7 – 10  

ατόμων  

Προδιαγραφή 

Ενόπλων Δυνάμεων 

«Ελαστικοί λέμβοι 7 

– 10 ατόμων» ΠΕΔ-

Α-00329 του 

Παρ/τος «Γ» 

34522450-1 Τεμάχιο 183 ελαστικοί 

λέμβοι 

 

 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 

  α. Εγκατάσταση, τροποποιήσεις και εργασίες που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα, θα είναι 

υποχρεωτικές, δεν θα επιβαρύνουν σε καμιά περίπτωση την Υπηρεσία. 

 

  β. Ο προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή 

εκπαίδευσης / πιστοποίησης και συγκεκριμένα: 

 

   (1) Εκπαίδευση στο χειρισμό και στη συντήρηση  1ου  

-  2ου Κλιμακίου. 

 

   (2) Εκπαίδευση στη  συντήρηση και στην επισκευή  

3ου -  4ου Κλιμακίου. 

 

   (3) Εκπαίδευση στη  συντήρηση και στην επισκευή  

5ου  Κλιμακίου. 

 
  γ. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποίηση 

στο εκπαιδευόμενο προσωπικό για να εκτελεί τις εργασίες που εκπαιδεύτηκε 
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και θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή 

και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες. 

 

  δ. Ο Προμηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής 

λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής, για κάθε προμήθεια λέμβων ή ανταλλακτικών. Μέσα στα όρια του 

προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 

κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να 

αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή 

συστηματική βλάβη υπαιτιότητας των συμβατικών ειδών, με δική του δαπάνη 

(υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.). 

 

  ε. Για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, θα υπογραφεί 

ξεχωριστή σύμβαση, παράλληλα ή μετέπειτα από την κύρια σύμβαση και μετά 

από απαίτηση της Υπηρεσίας, η οποία θα καλύπτει προμήθεια ανταλλακτικών 

όλων των κλιμακίων, βιβλιογραφίας, απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και εκτέλεση 

επισκευών, τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και στην έδρα του 

προμηθευτή, εφόσον απαιτείται. 

 

  στ. Η σύμβαση  ΕΣΥ θα περιλαμβάνει παροχή υλικών και 

υπηρεσιών. H σύναψη σύμβασης ΕΣΥ είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική 

για τον προμηθευτή. Με την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος 

η Υπηρεσία θα προβεί αρμοδίως σε διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης. 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
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Μισαήλ Παπαδάκης 
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