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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/2020 
«Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων M/S 240GD και  

STEYER 680Μ» 

     1.   Έχοντες υπόψη τα παρακάτω, ως ισχύουν:   

α. Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

β. Ν.764/1978 (ΦΕΚ Α΄49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ των υπέρ του 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις βάρος των 
ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας». 

γ. Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α΄188/26-27.11.84) «Κύρωση Σύμβασης του 
καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». 

δ. Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75/11.6.1986) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, 
καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».  

ε. Ν.2168/1993 (ΦΕΚ Α΄147/3.9.1993) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις». 

στ. Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλων διατάξεων».   

ζ. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις». 

η. Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις». 

θ. Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας». 

ι. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α΄102/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών 
Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». 

ια. Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α΄143/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

ιβ. Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α΄242/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων 
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αρμοδιότητος  του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

ιγ. Ν.3086/2002 (ΦΕΚ Α΄324/23.12.2002) «Οργανισμός Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του».  

ιδ. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση 
της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την Διαδικασία Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων».\ 

ιε. Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄202/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες για την 
Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του Εμπορίου και της 
Αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης». 

ιστ. Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α΄20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων». 

ιζ. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς  
της  Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

ιη. Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

ιθ. Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112 /13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

κ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24.9.2010) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη και 
ιεραρχία των στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».  

κα. Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α΄93/20.4.2011) «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού». 

κβ. Ν.3978/2011 (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». 

κγ. N.4028/2011 (ΦΕΚ Α΄242/11.11.2011) «Τροποποίηση διατάξεων του 
ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, 
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της 
άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)». 

κδ. N.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13)».  

κε. Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

κστ. Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, ν.4093/2012 και ν.4127/2013 και άλλες 
διατάξεις». 

κζ. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
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Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα και λοιπές ρυθμίσεις».  

κη. N.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 

κθ. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  

λ. Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α΄139/30.7.2018) «Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». 

λα. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις.» 

λβ. Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ Α΄164/24.10.1984) «Αστικός Κώδικας και 
Εισαγωγικός του Νόμος». 

λγ. Π.Δ.378/1987 (ΦΕΚ Α΄168) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δικαίου τα οποία 
εποπτεύονται απ' αυτό».  

λδ. Π.Δ.18/1989 (ΦΕΚ Α΄8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το 
Συμβούλιο της Επικρατείας». 

λε. Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ Α΄66/11.4.1996) «Περί Ονομαστικοποίησης των 
Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου». 

λστ. Π.Δ.150/2001 (ΦΕΚ Α΄125/25.6.2001) « Προσαρμογή στην Οδηγία 
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». 

λζ. Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ Α΄76/10.4.2006) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και 
Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, 
β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και 
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».   

λη. Π.Δ.3/2008 (ΦΕΚ Α΄3/14.1.2008) «Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού». 

λθ. Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/5.8.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες». 

μ. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΦΕΚ Β΄1276/1.10.2002) 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)».  

μα. Την υπ’ αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/2005 (ΦΕΚ Β΄336/16.3.2005)  
Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού 
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Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ)».  

μβ. Την υπ’ αριθ. Φ.600/311054/Σ.572/2005 (ΦΕΚ Β΄733/31.5.2005) 
Απόφαση ΥΕΘΑ «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που 
παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς 
και των Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των 
αδειών «κατασκευής», «διάθεσης» και «μεταφοράς»». 

μγ. Την υπ’ αριθ. 2458/2005 (ΦΕΚ Β΄267/1.3.2005) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε 
αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου». 

μδ. Την υπ’ αριθ. 248629/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/2006». 

με. Την υπ’ αριθ. 248631/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού 
υλικού ν.3433/2006». 

μστ. Την υπ’ αριθ. Φ.950/12/129135/2006 (ΦΕΚ Β΄1274/11.9.2006) 
Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης 
Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

μζ. Την υπ’ αριθ. Φ.800/87/131377/Σ.1896/2007 (ΦΕΚ Β΄1401/6.8.2007) 
Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων 
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ 
και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων». 

μη. Την υπ’ αριθ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β΄1673/23.8.2007) Υπουργική 
Απόφαση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005». 

μθ. Την υπ’ αριθ. Φ.800/133/134893/2007 (ΦΕΚ Β΄2300/3.12.2007) 
Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής 
Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/2008 
(ΦΕΚ Β΄1753/2.9.2008) Απόφαση ΥΦΕΘΑ. 

ν. Την υπ’ αριθ. 248638/2008 (ΦΕΚ Β΄1430/18.7.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

να. Την υπ’ αριθ. 246883/2008 (ΦΕΚ Β΄482/18.3.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Καθορισμός μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης 
προσφοράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ». 

νβ. Την  υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837/2009 (ΦΕΚ Β΄2182/2.10.2009) 
Υπουργική Απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης». 

νγ. Την υπ’ αριθ. Φ.900/2553/Σ.751/2012 (ΦΕΚ Β΄746/14.3.2012)  
Απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για 
την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, 
Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη 
(End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής-
Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 
1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και 
των καταλόγων ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του Κανονισμού του 
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Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που 
ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με Απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθ. 
121837/Ε3/21837/2.10.2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή 
για εξαγωγές σε άλλα κράτη». 

νδ. Την υπ’ αριθ. Φ.092/12/68138/Σ.529/16.9.2014/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ 
Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ)».  

νε. Την  υπ’ αριθ. Φ.900/2452/65760/Σ.15367/26.9.2017/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 
Απόφαση ΥΕΘΑ «Έγκριση 2ης Έκδοσης Κανονισμού Κρατικής  Διασφάλισης 
Ποιότητας Αμυντικού Υλικού». 

νστ. Την υπ’ αριθ. Φ.120/01/510313/Σ.94/5.1.2018/ΓΕΕΘΑ/Ε/Ε3  Απόφαση 
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄683/27.2.2018) «Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας 
(ΕΚΑ)». 

νζ. Την υπ’ αριθ. 247153α/2019 (ΦΕΚ Β΄3181/12.8.2019) Απόφαση 
Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή».   

νη. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αριθ. 1182/1971 του 
Συμβουλίου, της 3.6.1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις 
προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971). 

νθ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου, της 
21.1.2003, σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές 
ορισμένων όπλων και  στρατιωτικού εξοπλισμού (ΕΕ L 25 της 30.1.2003). 

ξ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 
28.11.2007, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV (ΕΕ L 74 της 15.3.2008). 

ξα. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 
5.5.2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της 
μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009).  

ξβ. Τον  Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, περί της εκούσιας συμμετοχής 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 761/2001 και των 
Αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 
22.12.2009). 

ξγ. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1986/2015 της Επιτροπής, 
της 11.11.2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση 
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί 
καταργήσεως του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 842/2011 (ΕΕ L 296 της 
12.11.2015). 

ξδ. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1830/2019 της 
Επιτροπής, της 30.10.2019, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ όσον 
αφορά στα κατώτατα όρια συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
(ΕΕ L 279 της 31.10.2019). 
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  ξε. Τη Φ.095/17/753544/Σ.3642/27 Αυγ 20/ΓΕΣ/Γ3/2 [Απόφαση 
Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος (Προμήθεια Ανταλλακτικών M/S 240 GD και 
STEYR 680M)]. 

 
 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) για το υποπρόγραμμα 
«Προμήθεια Ανταλλακτικών M/S 240 GD και STEYR 680M», 3ετούς διάρκειας για 
την προμήθεια των υλικών των Παραρτημάτων «Γ» και «Δ» της παρούσας 
προκήρυξης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.3978/11 (άρθρα 40 και 44), με 

έναν οικονομικό φορέα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «Α» και 
τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» της παρούσας προκήρυξης, με κριτήριο 
ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Η προμήθεια θα είναι διαιρετή κατά τύπο οχήματος, 
σύμφωνα με τον ΕΟ 8.4 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 
  
 Αριθμός Προκήρυξης: 10/2020 
  
 2. Η δαπάνη της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πίστωση του υπό 
κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 
(ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος «Προμήθεια Ανταλλακτικών M/S 240 

GD και STEYR 680M» με εκτιμώμενο ανώτατο συνολικό ποσό για τρία έτη τα 
42.533.876,52 € (αναλυτικά 16.637.500,56 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών 
M/S 240 GD και 25.896.375,96 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών STEYR 
680M) και για κάθε έτος όπως στον παρακάτω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των 
κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων (Φ.Π.Α.) και τυχόν λοιπών δαπανών 
που βαρύνουν την προμήθεια, με χρηματοδότηση από ΕΦ 1.011.101.00.000.00 και 
ΑΛΕ 3130101002. Επιπλέον για τις κρατήσεις, για θέματα φορολογίας και δασμών 
εισαγωγής, ισχύουν οι προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας.  
 

ΗΜΕΡ/ΚΑ 
ΕΤΗ 

2021 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗ ΣΠ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 

16.637.500,56 € 
Προμήθεια 

Ανταλλακτικών 
Οχημάτων M/S 

240 GD 

5.545.833,52 € 5.545.833,52 € 5.545.833,52 € 

Προμήθεια 
Ανταλλακτικών 

Οχημάτων 
STEYR 680M 

8.632.125,32 € 8.632.125,32 € 8.632.125,32 € 25.896.375,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ 

14.177.958,84 € 14.177.958,84 € 14.177.958,84 € 42.533.876,52 € 

 
 3. Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας προμήθειας είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 
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 4. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 18 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με τη 
Φ.600/291/80803/Σ.24180/01 Δεκ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΣΞ (ΑΔΑ: 
ΩΞΧ06-ΙΙΨ) διαταγή. 

 5. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 17 Μαΐου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. 
Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] ή εναλλακτικά, την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (09 Φεβρουαρίου 2021) ιδιοχείρως 
από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας 
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ). 

 6. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ 
Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ 
(http://www.gdaee.mil.gr– Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων 
– Διαγωνισμοί - Εθνικοί). Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε 
Εμπορικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης 
έχουν αποσταλεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την 02 Απριλίου 2021 (Tender Electronic Daily – TED – http://ted.europa.eu  
– Γλώσσα Ελληνική). 

 7. Πλήρη τεύχη της προκήρυξης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της 
προμήθειας δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από τη ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. 
Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] καθημερινά από 
09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των 
25,50 € ανά αντίγραφο, σύμφωνα τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. 

 8. Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. 
Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.gdaee.mil.gr Δύναται 
επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των 15,00 € ανά αντίγραφο για τα 
πρώτα 50 φύλλα και 0,30 € για κάθε επόμενο φύλλο μετά το 50ό, με κατάθεση στο 
λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR77-0100-0240-0000-0002-3270-036 (SWIFT: 
BNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με 
την αιτιολογία «Κόστος Προκήρυξης Διαγωνισμού 10/2020 – ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ». 

9.  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται  να  
αιτούνται  το  αργότερο  μέχρι  δεκατέσσερις (14) εργάσιμες  ημέρες πριν τη  λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και θα παρέχονται 
εγγράφως στην Ελληνική το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την υπόψη 
προθεσμία. Αρμόδιος χειριστής είναι το: 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2107466162 

Γραμματεία 

Τηλ: (+30) 2107466446 

Fax: (+30) 2107755188 

http://www.et.gr/
http://www.gdaee.mil.gr/
http://ted.europa.eu/
http://www.gdaee.mil.gr/
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11. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα 
ανακοινωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποσταλούν εγγράφως στο σύνολο 
των υποψηφίων που κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών. 

12. Η υποβολή προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα 
πραγματοποιηθεί έπειτα από έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής. 

Ακριβές Αντίγραφο Θεόδωρος Λάγιος 
 Γενικός Διευθυντής 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Γενικοί Όροι Υποπρογράμματος «Προμήθεια Ανταλλακτικών M/S 240 GD και 

STEYR 680M». 
«Β» Ειδικοί Όροι (ΕΟ) Υποπρογράμματος «Προμήθεια Ανταλλακτικών M/S 240 GD 

και STEYR 680M».  
«Γ» Πίνακας Εκτιμώμενων Αναγκών Ανταλλακτικών Οχημάτων M/S 240 GD για    

Συμφωνία - Πλαίσιο Διάρκειας 3 Ετών προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ. 
«Δ» Πίνακας Εκτιμώμενων Αναγκών Ανταλλακτικών Οχημάτων STEYR 680M για    

Συμφωνία Πλαίσιο Διάρκειας 3 Ετών προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ. 
 



 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
31 Μαρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/20        
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Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί 

 

ΓΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία, ως ισχύει: 

1. Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

2. Ν.764/1978 (ΦΕΚ Α΄49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ των υπέρ του 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις βάρος των 
ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας». 

3. Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α΄188/26-27.11.84) «Κύρωση Σύμβασης του 
καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». 

4. Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75/11.6.1986) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, 
καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».  

5. Ν.2168/1993 (ΦΕΚ Α΄147/3.9.1993) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις». 

6. Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλων διατάξεων».   

7. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις». 

8. Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις». 

9. Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας». 

10. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α΄102/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών 
Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». 

11. Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α΄143/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

12. Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α΄242/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητος  του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

13. Ν.3086/2002 (ΦΕΚ Α΄324/23.12.2002) «Οργανισμός Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του».  

14. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση 
της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την Διαδικασία Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων».\ 

15. Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄202/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες για την 



Α-6 

Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του Εμπορίου και της 
Αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης». 

16. Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α΄20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων». 

17. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς  
της  Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

18. Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

19. Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112 /13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

20. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24.9.2010) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη και 
ιεραρχία των στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».  

21. Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α΄93/20.4.2011) «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού». 

22. Ν.3978/2011 (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». 

23. N.4028/2011 (ΦΕΚ Α΄242/11.11.2011) «Τροποποίηση διατάξεων του 
ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, 
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της 
άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)». 

24. N.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13)».  

25. Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

26. Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, ν.4093/2012 και ν.4127/2013 και άλλες 
διατάξεις». 

27. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα και λοιπές ρυθμίσεις».  

28. N.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 

29. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  
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30. Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α΄139/30.7.2018) «Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». 

31. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις.» 

32. Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ Α΄164/24.10.1984) «Αστικός Κώδικας και 
Εισαγωγικός του Νόμος». 

33. Π.Δ.378/1987 (ΦΕΚ Α΄168) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δικαίου τα οποία 
εποπτεύονται απ' αυτό».  

34. Π.Δ.18/1989 (ΦΕΚ Α΄8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το 
Συμβούλιο της Επικρατείας». 

35. Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ Α΄66/11.4.1996) «Περί Ονομαστικοποίησης των 
Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου». 

36. Π.Δ.150/2001 (ΦΕΚ Α΄125/25.6.2001) « Προσαρμογή στην Οδηγία 
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». 

37. Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ Α΄76/10.4.2006) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και 
Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, 
β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και 
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».   

38. Π.Δ.3/2008 (ΦΕΚ Α΄3/14.1.2008) «Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού». 

39. Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/5.8.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες». 

40. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΦΕΚ Β΄1276/1.10.2002) 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)».  

41. Την υπ’ αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/2005 (ΦΕΚ Β΄336/16.3.2005)  
Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού 
Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ)».  

42. Την υπ’ αριθ. Φ.600/311054/Σ.572/2005 (ΦΕΚ Β΄733/31.5.2005) 
Απόφαση ΥΕΘΑ «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που 
παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς 
και των Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των 
αδειών «κατασκευής», «διάθεσης» και «μεταφοράς»». 

43. Την υπ’ αριθ. 2458/2005 (ΦΕΚ Β΄267/1.3.2005) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε 
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αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου». 

44. Την υπ’ αριθ. 248629/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/2006». 

45. Την υπ’ αριθ. 248631/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού 
υλικού ν.3433/2006». 

46. Την υπ’ αριθ. Φ.950/12/129135/2006 (ΦΕΚ Β΄1274/11.9.2006) 
Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης 
Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

47. Την υπ’ αριθ. Φ.800/87/131377/Σ.1896/2007 (ΦΕΚ Β΄1401/6.8.2007) 
Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων 
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ 
και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων». 

48. Την υπ’ αριθ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β΄1673/23.8.2007) Υπουργική 
Απόφαση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005». 

49. Την υπ’ αριθ. Φ.800/133/134893/2007 (ΦΕΚ Β΄2300/3.12.2007) 
Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής 
Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/2008 
(ΦΕΚ Β΄1753/2.9.2008) Απόφαση ΥΦΕΘΑ. 

50. Την υπ’ αριθ. 248638/2008 (ΦΕΚ Β΄1430/18.7.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

51. Την υπ’ αριθ. 246883/2008 (ΦΕΚ Β΄482/18.3.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ 
«Καθορισμός μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης 
προσφοράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ». 

52. Την  υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837/2009 (ΦΕΚ Β΄2182/2.10.2009) 
Υπουργική Απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης». 

53. Την υπ’ αριθ. Φ.900/2553/Σ.751/2012 (ΦΕΚ Β΄746/14.3.2012)  
Απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για 
την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, 
Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη 
(End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής-
Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 
1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και 
των καταλόγων ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του Κανονισμού του 
Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που 
ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με Απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθ. 
121837/Ε3/21837/2.10.2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή 
για εξαγωγές σε άλλα κράτη». 

54. Την υπ’ αριθ. Φ.092/12/68138/Σ.529/16.9.2014/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ 
Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ)».  

55. Την  υπ’ αριθ. Φ.900/2452/65760/Σ.15367/26.9.2017/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 
Απόφαση ΥΕΘΑ «Έγκριση 2ης Έκδοσης Κανονισμού Κρατικής  Διασφάλισης 
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Ποιότητας Αμυντικού Υλικού». 

56. Την υπ’ αριθ. Φ.120/01/510313/Σ.94/5.1.2018/ΓΕΕΘΑ/Ε/Ε3  Απόφαση 
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄683/27.2.2018) «Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας 
(ΕΚΑ)». 

57. Την υπ’ αριθ. 247153α/2019 (ΦΕΚ Β΄3181/12.8.2019) Απόφαση 
Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή».   

58. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αριθ. 1182/1971 του 
Συμβουλίου, της 3.6.1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις 
προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971). 

59. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου, της 
21.1.2003, σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές 
ορισμένων όπλων και  στρατιωτικού εξοπλισμού (ΕΕ L 25 της 30.1.2003). 

60. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 
28.11.2007, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV (ΕΕ L 74 της 15.3.2008). 

61. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 
5.5.2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της 
μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009).  

62. Τον  Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, περί της εκούσιας συμμετοχής 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 761/2001 και των 
Αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 
22.12.2009). 

63. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1986/2015 της Επιτροπής, 
της 11.11.2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση 
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί 
καταργήσεως του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 842/2011 (ΕΕ L 296 της 
12.11.2015). 

64. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1830/2019 της 
Επιτροπής, της 30.10.2019, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ όσον 
αφορά στα κατώτατα όρια συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
(ΕΕ L 279 της 31.10.2019). 

65. Νομοθεσία – τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στους Ειδικούς 
Όρους. 

ΓΟ-2 Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης νοούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1. «Ανάδοχος»: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της Σύμβασης. 
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2. «Αναθέτουσα Αρχή»: Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς κατά το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. 1 α, β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). Οι 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας συνάπτονται 
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

3. «Ανταγωνιστικός διάλογος»: Διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός 
φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα 
αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία 
αυτή, προκειμένου να εξευρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που 
επελέγησαν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Για τους σκοπούς της προσφυγής 
στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου μια Σύμβαση θεωρείται «ιδιαιτέρως πολύπλοκη», 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει, σύμφωνα με 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ του ν.3978/2011, τα τεχνικά 
μέσα/διαδικασία, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους 
στόχους της ή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νομική ή 
χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. 

4. «Γραπτός−ή» ή «Εγγράφως»: Κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που 
μπορεί να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και εν συνεχεία να ανακοινωθεί. Το σύνολο 
αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με 
ηλεκτρονικά μέσα. 

5. «Διαβαθμισμένες πληροφορίες»: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή 
υλικό, ασχέτως μορφής, φύσης ή τρόπου μετάδοσής του, στο οποίο έχει αποδοθεί 
επίπεδο συγκεκριμένης διαβάθμισης ασφαλείας ή επίπεδο προστασίας και το οποίο 
προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύμφωνα με τους νόμους, ρυθμίσεις ή 
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος απαιτεί προστασία από σφετερισμό, 
καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, απώλεια ή πρόσβαση χωρίς έγκριση ή 
υπονόμευση οποιασδήποτε άλλης μορφής. 

6. «Διαδικασία με διαπραγμάτευση»: Διαδικασία στο πλαίσιο της 
οποίας η αναθέτουσα αρχή καλεί τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και 
διαπραγματεύεται με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους όρους της Σύμβασης. 

7. «Έρευνα και ανάπτυξη»: Όλες οι δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, όπου 
η τελευταία μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων, δηλαδή συσκευών που θα 
καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας μεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή 
αντιπροσωπευτικό περιβάλλον. 

8. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»: Κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του Δημοσίου ή κοινοπραξία ή ένωση 
οικονομικών φορέων των εν λόγω προσώπων ή φορέων, που προσφέρει αντίστοιχα 
την εκτέλεση εργασιών ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών 
στην αγορά.  

9. «Ευαίσθητος εξοπλισμός, ευαίσθητα έργα, ευαίσθητες υπηρεσίες»: 
Εξοπλισμός, έργα και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή 
περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

10. «Ηλεκτρονική δημοπρασία»: Επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται 
σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών ή νέων αξιών 
ορισμένων από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από 
προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών και επιτρέπει την ταξινόμησή τους 
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με βάση μεθόδους αυτόματης αξιολόγησης· ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών και 
έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο 
σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. 

11. «Ηλεκτρονικό μέσο»: Μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης και αποθήκευσης 
δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη 
μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

12. «Κλειστή διαδικασία»: Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός 
φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι 
οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να 
υποβάλουν προσφορά. 

13. «Κεντρική αρχή προμηθειών»: Μία αναθέτουσα αρχή ή ένας 
αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 2 παράγραφος 9 του ΠΔ. 60/2007 ή ένας αναθέτων 
φορέας κατά το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. 1 α, β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) ή μια 
ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία που αποκτά προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται 
για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει συμβάσεις ή συνάπτει 
συμφωνίες−πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για 
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς. 

14. «Κυβέρνηση»: Η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κάθε κεντρική, 
περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
τρίτης χώρας. 

15. «Κρίση»: Οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος − μέλος ή σε τρίτη 
χώρα, κατά την οποία συμβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός που υπερβαίνει σαφώς τις 
διαστάσεις των επιβλαβών γεγονότων της καθημερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή 
περιορίζει σοβαρά τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο 
στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη λήψη μέτρων για τον εφοδιασμό του 
πληθυσμού με τα προς το ζην· κρίση επίσης θεωρείται ότι έχει ανακύψει εάν τέτοιο 
επιβλαβές γεγονός θεωρείται επικείμενο· ένοπλες συγκρούσεις και πόλεμοι 
θεωρούνται κρίσεις για τους σκοπούς του παρόντος νόμου. 

16. «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» (Common Procurement 
Vocabulary, CPV): Η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις συμβάσεις που 
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όπως ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
213/2008 (L 74). 

17. «Κύκλος ζωής»: Όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος, 
δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή, 
εκσυγχρονισμός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική μέριμνα, κατάρτιση, δοκιμή, 
απόσυρση και διάθεση. 

18. «Οικονομικός φορέας»: Ένας εργολήπτης, προμηθευτής ή πάροχος 
υπηρεσιών.  

19. «Προσφέρων»: Οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά 
στο πλαίσιο διαδικασίας κλειστής ή με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου. 

20. «Προσωρινός ανάδοχος»: Ο προσφέρων, ο οποίος μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης και ελέγχου των προσφορών ορίζεται, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής και προσκαλείται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
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21. «Πρότυπο»: Τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από 
αναγνωρισμένο οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την 
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

  (α) «Διεθνές πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή 
οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού 

  (β) «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού 

  (γ) «Εθνικό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό 
οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 

22. «Στρατιωτικός εξοπλισμός»: Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή 
προσαρμοσμένος για στρατιωτικούς σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως 
όπλο, πυρομαχικό ή πολεμικό υλικό. 

23. «Σύμβαση»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται 
γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και έχουν ως αντικείμενο 
την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ.5 του ν.4412/2016.  

24. «Σύμβαση έργου»: Σύμβαση που έχει ως αντικείμενο είτε την 
εκτέλεση είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου που αφορά μία από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV ή ενός έργου, είτε ακόμη την 
υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις 
επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. «έργο» είναι το 
αποτέλεσμα ενός συνόλου εργασιών οικοδομικών ή πολιτικού μηχανικού που 
προορίζεται να καλύψει από μόνο του μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 

25. «Σύμβαση προμηθειών»: Άλλη Σύμβαση εκτός Σύμβασης έργου που 
έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη 
μίσθωση−πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Σύμβαση η οποία έχει 
ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, 
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται Σύμβαση προμηθειών. 

26. «Σύμβαση υπηρεσιών»: Σύμβαση, εκτός από Σύμβαση έργου ή 
προμηθειών, που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών· Σύμβαση, η οποία έχει 
ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται Σύμβαση υπηρεσιών, 
εφόσον η αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που 
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση· Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV 
που μόνο παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο αντικείμενο της Σύμβασης, 
θεωρείται Σύμβαση υπηρεσιών. 

27. «Συμφωνία−πλαίσιο»: Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή 
περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η 
οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που 
πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις 
τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες. 

28. «Συνδεδεμένη επιχείρηση»: Κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος 
της Σύμβασης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση 
η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος, 
υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, 
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χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή 
τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: 
κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, διαθέτει 
την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η 
επιχείρηση ή μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου 
διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 

29. «Τεχνική προδιαγραφή», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: Προδιαγραφή που περιλαμβάνεται σε έγγραφο το οποίο 
καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα 
επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες 
τις χρήσεις συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες), και την εκτίμηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης 
του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την 
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση 
και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. 

30. «Υποψήφιος»: Οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να τύχει 
προσκλήσεως συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε 
ανταγωνιστικό διάλογο. 

31. «Υπεργολαβία»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται 
γραπτώς μεταξύ ενός αναδόχου και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων με 
σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης και έχει αντικείμενό της έργα, προμήθεια 
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

32. «Κατασκευαστικά Σχέδια»: Έγγραφα που περιλαμβάνουν επί μέρους 
πληροφορίες αναγκαίες για την κατασκευή ενός συνόλου ή υλικού (όπως πρώτη ύλη, 
μέθοδοι κατασκευής, κατεργασίες, μορφή, διαστάσεις, ανοχές). 

33. «Στοιχεία Αναγνώρισης Υλικού»: Είναι ο αριθμός ονομαστικού που 
απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του NATO (NATO 
STOCK NUMBER − NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο ή ο ειδικός αριθμός υλικού που 
αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PART NUMBER − Ρ/Ν, ή 
REFERENCENUMBER − R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον 
κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (NCAGE).  

34. «Παράδοση»: Η παράδοση εκ μέρους του τελικού αναδόχου  
θεωρείται ότι συντελέσθηκε, όταν ο τελικός ανάδοχος προσκομίσει όλα τα συμβατικά 
είδη, (προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών) που συμφωνούν με τους ειδικούς 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης: 

  α. Στο χρόνο που προβλέπεται από τη Σύμβαση. 
  β. Συνοδευόμενα με όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση 

παραστατικά. 
  γ. Στον προκαθορισμένο από τη Σύμβαση τόπο. 
  δ. Στην ποσότητα που προβλέπεται από τη Σύμβαση. 

35. «Εμπρόθεσμη παράδοση»: Νοείται κατ’ αρχήν κάθε παράδοση 
συμβατικού είδους όταν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της «Παράδοσης» 
ανωτέρω και εφόσον υπογραφεί Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
Παραλαβής. 
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36. «Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ)»: Σύμφωνα με το ν.δ. 
721/1970, ως «Οικονομική εξουσία» νοείται «το δικαίωμα προς λήψιν αποφάσεων επί 
οικονομικών θεμάτων κατά τας κειμένας διατάξεις». 

37. «Δείγματα της Υπηρεσίας»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα 
δείγματα που παρέχουν οι  υπηρεσιακοί φορείς για τους οποίους προορίζονται τα 
προς προμήθεια υλικά, όταν απαιτείται. 

38. «Δείγματα προμηθευτών»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα 
δείγματα που καταθέτουν οι τελικοί ανάδοχοι, όταν απαιτείται.  

39. «Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά»: Στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές 
παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι  τελικοί ανάδοχοι σε 
εκτέλεση συμβάσεων. 

40. «Αρχή Κωδικοποιήσεως»: Σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης 
(NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα 
σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από τη Σύμβαση. 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”.  

41. «Μη συμμόρφωση»: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 (ΕΛΟΤ EN 
ISO 9000) ορίζεται ως «Η μη ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων». 

42. «Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών  (ΑΥΚΥ)»: Σημαίνει την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία των Γενικών Επιτελείων για την κωδικοποίηση υλικών. 

43. «Υποσυμβαλλόμενος»: Ο υποπρομηθευτής ή υπεργολάβος, ο 
οποίος έχει συμβόλαιο – συμφωνία συνεργασίας με τον  τελικό ανάδοχο για τη 
Σύμβαση. 

44. «Χρήστης»: Νοείται το Γενικό Επιτελείο επ’ ωφελεία του οποίου 
πραγματοποιείται  η Σύμβαση. 

45. «Αγοραστής»: Η Αναθέτουσα Αρχή. 

46.  «Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος»: Αφορά κόστη ή άμεσες 
επενδύσεις που τυχόν απαιτηθούν από τον τελικό ανάδοχο, τα οποία  αφορούν τη 
Σύμβαση  και την επιβαρύνουν και   σχετίζονται με ένα ή περισσότερα εκ των 
κατωτέρω: 

  α. Την έρευνα, 
  β. Την ανάπτυξη,  
  γ. Τις δοκιμές, 
  δ. Τις αξιολογήσεις   
  ε. Την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών  
  στ. Τη συλλογή από τον τελικό ανάδοχο , προηγηθέντος της 

Σύμβασης Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους. 

47.  «Ανάκτηση Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους»: Η ανάκτηση του 
Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους νοείται ότι συντελέσθηκε, όταν: 

47.1. Γίνει παράδοση από τον τελικό ανάδοχο και παραλαβή από το 
ΥΠΕΘΑ, όλων των αποτελεσμάτων των εργασιών, μελετών, δοκιμών, 
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αξιολογήσεων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος, 
και μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας όλων των προαναφερθέντων, από τον 
τελικό ανάδοχο  στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό στη 
χρήση και εκμετάλλευση αυτών, ή 

47.2. Αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο όλο το Μη Επαναλαμβανόμενο 
Κόστος που επιβάρυνε τη Σύμβαση, ή  

47.3. Παρασχεθεί έγγραφη βεβαίωση, από αυτόν υπέρ του οποίου ο 
τελικός ανάδοχος πρόκειται να συλλέξει το Μη Επαναλαμβανόμενο Κόστος ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις σχετιζόμενες με το Μη 
Επαναλαμβανόμενο Κόστος πληροφορίες χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. 

48. Επιχειρησιακές Απαιτήσεις: Είναι όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες 
καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βέλτιστη εκμετάλλευση και υποστήριξη του ΟΣ, κατά τη 
διάρκεια της υπολειπόμενης επιχειρησιακής ζωής του. 

49. Τεχνικές Απαιτήσεις: Είναι εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες 
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι απαιτούμενες 
υπηρεσίες (επιχειρησιακές απαιτήσεις) στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να διασφαλίζεται το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

50. Βασικά Κριτήρια: Είναι ουσιώδεις και απαράβατοι όροι που 
αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οι οποίοι συνιστούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον οποιοιδήποτε από αυτούς 
δεν πληρούνται, ο υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της 
προεπιλογής.  

51. Επιθυμητά Κριτήρια: Είναι απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ πέραν των 
ουσιωδών όρων (βασικά κριτήρια), οι οποίες βελτιώνουν την αξία της προσφερόμενης 
υπηρεσίας και είναι επιθυμητές. Η συμμόρφωση ή μη με αυτές βαθμολογείται με το 
συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.  

52. Προδιαγραφές Επιδόσεων: Είναι είτε η επιθυμητή προδιαγραφή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επιθυμητό επίπεδο (Service 
Level), ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας και εφόσον αυτό είναι 
δυνατό από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

53. Πίνακες Συμμόρφωσης: Είναι τα έντυπα συσχέτισης κάθε 
υποβληθείσας προσφοράς με τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. Τα έντυπα 
συσχέτισης είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα.  

54. Μέθοδος Ελέγχου: Είναι η μέθοδος που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ώστε να διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης 
και του σχετικού με αυτό κριτηρίου αποδοχής. Οι δόκιμες μέθοδοι που δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είναι οι ακόλουθες: 

  α. INSPECTION(I): Οπτική ή μετρική πιστοποίηση ενός συστατικού 
του συστήματος, βασιζόμενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή άλλες 
μετρητικές μεθόδους, για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού. 

  β. ANALYSIS (A): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον 
έλεγχο ικανοποίησης μιας απαίτησης με χρήση υπολογιστικών ή μαθηματικών 
μοντέλων, ή άλλων επιστημονικών μεθόδων προσομοίωσης, ώστε να τεκμηριώνει 
την πιστοποίηση μιας απαίτησης. 
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  γ. DEMONSTRATION (D): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία 
βασίζεται στην επίδειξη πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με 
προδιαγεγραμμένα κριτήρια go/no-go. 

  δ. TEST (T): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο 
πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με χρήση ελέγχων σε 
προκαθορισμένο περιβάλλον και με προδιαγεγραμμένη διαδικασία ελέγχου. 

  ε. REVIEW (R): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην 
επισκόπηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διαδικασία σχεδίασης – υλοποίησης ενός συστατικού του συστήματος. 

55. Πάγιες Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται στα πλαίσια του 
συστήματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, χωρίς σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής
 . 

56. Κατά Απαίτηση Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται από τον 
Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας 
αρχής, σε προσυμφωνημένο συνήθως κόστος και με προκαθορισμένη επίδοση. 

57. Συντομογραφίες 

   α.  ΑΥΚΥ: Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΚΕΥ – ΚΕΦΝ 
– 201ΚΕΦΑ ) 

  β.  ΓΔΑΕΕ: Γενική Διεύθυνση  Αμυντικών Εξοπλισμών Επενδύσεων 
  γ.  ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
  δ.  ΕΟΕ: Έχων την Οικονομική Εξουσία 
  δ.  ΕΕΠ: Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών 
  στ. ΥΕΘΑ: Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
 ζ.  ΥΦΕΘΑ: Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
 η.  ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ΓΟ-3 Έγγραφα Σύμβασης - Ισχύς Εγγράφων 

1. Τα έγγραφα της Σύμβασης περιλαμβάνουν:  

1.1. Τις «προκηρύξεις» που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 
έως 50 του ν.3978/2011. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα IV του ν.3978/2011 και, ενδεχομένως, κάθε άλλη 
πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή, χρησιμοποιώντας 
τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο 
άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία.  

1.2. Τη «διακήρυξη» του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει όλους 
τους γενικούς και ειδικούς όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της 
Σύμβασης, καθώς και τις απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού, ασφάλεια 
πληροφοριών και υπεργολαβία. Πλέον των παραπάνω η διακήρυξη περιλαμβάνει 
και τις τεχνικές προδιαγραφές έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται 
στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.3978/2011 

1.3. Τη Σύμβαση και τα τυχόν παραρτήματα που προσαρτώνται σε 
αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

2. Πριν την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

2.1. Η ισχύουσα νομοθεσία υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου 

2.2. Οι ειδικοί όροι της παρούσας υπερισχύουν των γενικών όρων 
αυτής 
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3. Η παρούσα υπερισχύει της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

4. Όπου στη κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη  
απαντάται ο όρος «αμυντικό υλικό» νοείται ο «στρατιωτικός εξοπλισμός», σύμφωνα μ 
ε τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ν.3978/2011. Επιπλέον, οι 
διατάξεις των άρθρων 33−45, 48, 60−65, 68 παρ.1 και 70 του ν. 3433/2006 και οι 
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού για τις 
προμήθειες «αμυντικού υλικού» των Ενόπλων Δυνάμεων και οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη για τις συμβάσεις προμηθειών, διέπουν και 
τις συμβάσεις υπηρεσιών προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων 
αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παράγραφο 3 του άρθρου 105 του 
ν.3978/2011. 

5. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τον 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο του καταρτισθέντος με βάση την κατακύρωση 
σχεδίου Σύμβασης, οι όροι της κατακυρωτικής διαταγής υπερισχύουν των όρων της 
προσφοράς. 

6. Το κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στους υποψηφίους ή στον 
υποψήφιο Ανάδοχο με καταβολή τιμήματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006 υπουργική απόφαση). 

ΓΟ-4 Οικονομικοί Φορείς και Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
− μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη 
συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα  
έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, κατά την ελληνική νομοθεσία. 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς από 
τρίτες χώρες που έχουν, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασής τους, το 
δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, να συμμετέχουν σε διαδικασία  
σύναψης Σύμβασης, εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στους Ειδικούς Όρους. 

3. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και 
συμβάσεων προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες ή υπηρεσίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν στους Ειδικούς Όρους να ζητείται από 
τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, 
τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων, τα οποία 
επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης Σύμβασης. 

4. Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας 
προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να απαιτεί 
από τις κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή. Εν τούτοις, η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων 
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της 
ανατεθεί η Σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.   

5. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή ένωσης 
οικονομικών φορέων,  υποβάλλεται δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, τον 
καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον, αποκλειστικά για 
τις κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και την 
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εκπροσώπηση τους έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης 
κάθε μέλους των, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους 
στην κοινοπραξία. 

ΓΟ-5 Κανόνες Διαφάνειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς 

1. Απαγορεύεται στους Υποψήφιους ή στους νόμιμους εκπροσώπους 
τους που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας να διαθέτουν και να 
χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία 
σύναψης και εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 λαμβάνουν επαγγελματικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση μόνο από δικηγορικά γραφεία, 
φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους. 

3. Απαγορεύεται στους Υποψήφιους της παραγράφου 1 ή στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους να χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους 
παρόμοιους οικονομικούς φορείς, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ή την κτήση 
νομικής προσωπικότητας. Ως εξωχώριες εταιρίες νοούνται τα νομικά πρόσωπα ή οι 
νομικές οντότητες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
κατά το άρθρο 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 
2238/1994 (Α΄ 151) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών 
αποφάσεων. 

4. Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 που συμμετέχουν σε διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, είτε οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του  ν.3978/2011 είτε εξαιρούνται από αυτό, υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατάλογο με τα στοιχεία κάθε συμφωνίας που 
πρόκειται να συνάψουν ή έχουν συνάψει, εγγράφως ή προφορικώς, με 
οποιονδήποτε προμηθευτή ή υπεργολάβο ή πάροχο υπηρεσίας ή σύμβουλο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3978/2011, η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο 
της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, 
μετά τη σύναψη της Σύμβασης, τον κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου μέσα σε 
τριάντα ημέρες από τη σύναψη ή τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας. Η 
γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: τα στοιχεία του 
αντισυμβαλλόμενου τρίτου, τη νομική και φορολογική του εγκατάσταση και συνοπτική 
περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 
οποτεδήποτε να ζητά και να λαμβάνει από τους Υποψήφιους της παραγράφου 1 και 
τους Αναδόχους οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή αντίγραφα των σχετικών 
συμβάσεων εντός προθεσμίας που τάσσει με το αίτημά της. 

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα αρχή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των συμβάσεων που συνάπτει με υπεργολάβους, όταν, με 
τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρεί στους υπεργολάβους 
δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Απαγορεύεται στους Υποψήφιους της παραγράφου 1 να 
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή 
πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα τριών 
τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
αποχώρησή του. Το προηγούμενο δηλώνεται υπευθύνως από τους Υποψήφιους 
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σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

7. Εάν οι Ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις 
του παρόντος άρθρου και δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα 
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής ειδοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της 
παράβασης, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα 
ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης που 
έχει συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να 
επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον 
αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό 
διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών. Εάν οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 
παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, η 
παράβαση αυτή συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα υπό την έννοια της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του ν.3978/2011. 

8.  Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των  παραγράφων  1 έως και 
6 ισχύουν, αν ο Υποψήφιος ή ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών 
φορέων, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων και, αν ο 
Υποψήφιος ή ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. 
Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων  
1 έως και 6 από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, οι κυρώσεις της  
παραγράφου 7 επιβάλλονται στον Υποψήφιο ή τον Ανάδοχο. 

Ειδικές Ρήτρες 

ΓΟ-6 Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία που θα προκληθεί στο τρίτο μέρος εξαιτίας της ακούσιας ή εκούσιας 
παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας λόγω της 
συμμετοχής του στην προμήθεια αυτή. 

2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, για κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία που θα προκληθεί και η οποία πηγάζει εκ της ακούσιας ή εκούσιας 
παραβίασης από τον Ανάδοχο, δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, εξαιτίας της χρήσης πληροφοριών, στοιχείων ή δεδομένων που θα 
περιέλθουν σε γνώση του Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του 
Αναδόχου στην προμήθεια των ειδών ή/και υπηρεσιών της παρούσας. 

ΓΟ-7 Ευθύνη Έναντι Τρίτων 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται σε τρίτους και 
οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Η ευθύνη αυτή διαρκεί καθ' όλο το χρόνο 
για τον οποίο ο κατασκευαστής έχει εγγυηθεί τη δομική ακεραιότητα και την αξιόπιστη 
λειτουργία του και αφορά ζημίες που προκαλούνται από ελαττώματα στο σχεδιασμό, 
τη δομή, τη σύσταση του προϊόντος και των υλικών από τα οποία αυτό συντίθεται, 
καθώς και σε ελαττώματα ή ατέλειες που οφείλονται στην κατασκευή του προϊόντος. 
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Διαδικασία Σύναψης 

ΓΟ-8 Αντικείμενο της Σύμβασης 

6. Η παρούσα διακήρυξη αφορά Σύμβαση με αντικείμενο τα οριζόμενα 
στο άρθρο 16 του ν.3978/2011 και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 38 
αυτού. Τα στοιχεία του αντικειμένου και της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης 
καθορίζονται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους. Επιπρόσθετα, στους Ειδικούς 
Όρους συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις που αφορούν στην υπεργολαβία, ασφάλεια 
πληροφοριών και ασφάλεια εφοδιασμού, φορολογία, προστασία περιβάλλοντος, 
προστασία εργασίας  που τυχόν απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από άρθρο 33 Ν.3978/11. 

ΓΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής 

1. Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς 
υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν: 

1.1. Τη νομιμοποίησή τους ως κάτωθι: 

1.1.1. Τα Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου 
Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

      (α) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 
      (β) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας. 
      (γ) Πρόσφατο κωδικοποιημένο, καταστατικό, θεωρημένο από 

την αρµόδια αρχή. 
      (δ) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 (ε) Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την 
προσφορά. 

      (στ) Για τις ανώνυμες εταιρείες και εφόσον ο προϋπολογισμός 
της σύμβασης υπερβαίνει το 1 εκ. ευρώ, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης που 
προβλέπονται στο πδ 82/1996, με τις διακρίσεις του ν. 3310/2005. 

1.1.2. Τα Ημεδαπά νομικά πρόσωπα µε τη μορφή προσωπικής 
εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.). 

 (α) Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του 
συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 
και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

 (β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 
αρµόδια αρχή. 

1.1.3. Τα Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

 (α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω 
υποπαραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία 
τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για 
τους ηµεδαπούς. 
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 (β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται στις περιπτώσεις των 
παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα 
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία 
προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.     

1.1.4. Οι  κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

 (α) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά  για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία. 

 (β) Συμφωνητικό των μελών της κοινοπραξίας περί συστάσεως 
αυτής καθώς και πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας για την 
έγκριση  συμμετοχής του μέλους στην κοινοπραξία.  

1.2. Την προσωπική τους κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, 
σύμφωνα με τα άρθρα 57,58,65 του ν.3978/2011, που καθορίζονται ως εξής: 

 

1.2.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

1.2.1.1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε άλλου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από το οποίο να αποδεικνύεται  ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή 
περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1. 

  (α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμ-
βουλίου (L 351/1998). 

  (β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης – πλαίσιο 2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003). 

  (γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (C 316/1995). 

  (δ) τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συν-δεόμενη με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, 
ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης – πλαίσιο. 

  (ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του               
Ν. 3191/2008 (Α΄ 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 

 

   (στ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
οποιαδήποτε     ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
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προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 

  (ζ) δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κα-
νονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 

  (η) δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η 
απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του 
διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την 
εξαγωγή  αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

1.2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία, 
να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 
διαγωνισμό:  

  (α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει 
η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά 
την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης. 

  (β) δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε 
αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον 
αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους. 

 

  (γ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
προμήθεια των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Ν.3978/2011 
ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

1.2.1.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο 
διαγωνισμό, στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64 
του ν.3978/11.  

Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού 
Τομέα (ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), που αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και 
ενημέρωσή του ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
προσκομίσει είτε πιστοποιητικό εγγραφής στο «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού», εφόσον είναι  κατασκευαστής - υποκατασκευαστής, που διαθέτει 
παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε  ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα 
57-62 του ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγραφής του στο «Ενιαίο Μητρώο 
Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα». 

1.2.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 
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1.2.1.5.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι  έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

1.2.1.6.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων. 

1.2.2. Οι αλλοδαποί: 

1.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως παράγραφος 1.2.1.1 .  

1.2.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπως στην 
παράγραφο 1.2.1.2. 

1.2.2.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο 
διαγωνισμό στον αντίστοιχο επίσημο κατάλογο (Μητρώο) του κράτους – μέλους ή 
ένορκη βεβαίωση ενώπιων συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη. Οι κατάλογοι που αναφέρονται 
στο Παράρτημα VII του Ν.3978/11 είναι ενδεικτικοί.  

1.2.2.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή αυτές 
του ελληνικού δικαίου. 

1.2.2.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του 
ελληνικού δικαίου. 

1.2.2.6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται στις περιπτώσεις των 
παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα 
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία 
προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 

1.2.2.7. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 

Επισημαίνεται  ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της 
αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με 
επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών 
Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον 
υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους 
έκδοσης του εγγράφου). 

1.2.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1.2.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιoλoγητικά των 
παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι: 
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  (α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του 
ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 

  (β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς, 

  (γ) ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να 
προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011. 

1.2.3.2. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας 
έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα: 

  (α) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου 
Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

   (1) Ευκρινές αντίγραφο από το τηρούμενο στην 
αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 
της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο 
ΦΕΚ. 

   (2) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της 
εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και 
τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

  (β) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή 
προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 

 

   (1) Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του 
συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 
και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 

 

   (2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από 
την αρμόδια αρχή. 

  (γ) Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

 

   (1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα 
νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω 
υποπαραγράφους 1.2.3.2 (α) ή 1.2.3.2(β) τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το 
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

   (2) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 
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καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής 
ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, 
επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.  Η υποχρέωση αυτή 
αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Επισημαίνεται  ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της 
αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με 
επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών 
Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον 
υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους 
έκδοσης του εγγράφου). 

 Τη χρηματοοικονομική επάρκειά τους σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3978/2011, με 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα  δικαιολογητικά: 

1.2.4. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, ύψους μεγαλύτερου 
ή ίσου της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας. 

1.2.5. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση 
που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

1.2.6. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, 
ενδεχομένως, περί του κύκλου εργασιών του τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 
αντικείμενο της σύμβασης για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονομικά έτη, 
ανάλογα με την ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, στο μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω κύκλους εργασιών 
είναι διαθέσιμες 

             Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και 

για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, 
ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν 
λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τα αναγκαία μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, δέσμευσης των  εν λόγω φορέων. 

1.3. Την  τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους σύμφωνα με το 
άρθρο 60 του ν.3978/2011, με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα  
δικαιολογητικά: 

1.3.1.   Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί 
κατά τα τελευταία πέντε έτη, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 
των σημαντικότερων εργασιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το 
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν 
σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος και αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον 
παρίσταται ανάγκη, τα εν λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την 
αρμόδια αρχή στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 
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1.3.2. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν ή των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά γενικό 
κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις 
ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή ιδιώτες. Οι 
παραδόσεις και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι 
αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 
αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης αγοραστής, με πιστοποίηση του αγοραστή ή, 
εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με  απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

1.3.3. Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών που εμπλέκονται, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. 

1.3.4. Mε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που 
λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων 
μελέτης και έρευνας, καθώς και των εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την 
πνευματική ιδιοκτησία. 

1.3.5. Mε έλεγχο διενεργούμενο από την αναθέτουσα αρχή ή στο 
όνομά της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού, 
σχετικά με το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του 
οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
αυτός διαθέτει, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. 
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1.3.6. Για τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών που 
συμπεριλαμβάνουν εργασίες ή υπηρεσίες χωροθέτησης και εγκατάστασης, με 
αναφορά των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του οικονομικού 
φορέα ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων 
για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών. 

1.3.7. Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις 
ενδεδειγμένες περιπτώσεις, με αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

1.3.8. Με δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός 
των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

1.3.9. Με περιγραφή των μηχανημάτων, των υλικών, του τεχνικού 
εξοπλισμού, του αριθμού του προσωπικού και της τεχνογνωσίας ή των πηγών 
εφοδιασμού − περιγραφή της γεωγραφικής θέσης όταν βρίσκεται εκτός της 
επικράτειας της Ένωσης − που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης, για την αντιμετώπιση ενδεχομένως αυξημένων αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής συνεπεία καταστάσεως κρίσης ή για τη διασφάλιση της 
συντήρησης, του εκσυγχρονισμού ή των προσαρμογών των προμηθειών που 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

1.3.10. Όσον αφορά τα προς παράδοση προϊόντα, με προσκόμιση 
των ακόλουθων στοιχείων: 

  α. δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των 
οποίων πρέπει να βεβαιώνεται, εάν το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή, 

 

  β. πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή 
οργανισμούς ελέγχου της ποιότητας με αναγνωρισμένες αρμοδιότητες, με τα οποία 
βεβαιώνεται η συμμόρφωση των προϊόντων, που επαληθεύεται με παραπομπή σε 
προδιαγραφές ή πρότυπα. 

1.3.11. Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή 
περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, απόδειξη της ικανότητας 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης αυτών των πληροφοριών στο 
απαιτούμενο από την αναθέτουσα αρχή επίπεδο προστασίας. Τα εν λόγω 
αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3978/11. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει τις 
διαπιστεύσεις ασφαλείας τις οποίες θεωρεί ισοδύναμες εκείνων που εκδίδονται 
σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, διατηρώντας τη δυνατότητα να διεξάγει 
και να λαμβάνει υπόψη δικές της περαιτέρω έρευνες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να χορηγεί στους υποψηφίους που δεν 
διαθέτουν ακόμη διαπίστευση ασφαλείας πρόσθετο χρόνο για να αποκτήσουν την εν 
λόγω διαπίστευση. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει τη δυνατότητα αυτή και την 
προθεσμία στα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από 
την εθνική αρχή ασφαλείας του κράτους του υποψηφίου ή από την αρχή ασφαλείας 
που έχει ορισθεί από το εν λόγω κράτος να ελέγξει την καταλληλότητα των χώρων 
και εγκαταστάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, τις βιομηχανικές και 
διοικητικές διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν, τους τρόπους διαχείρισης των 
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πληροφοριών ή την κατάσταση του προσωπικού που ενδέχεται να απασχοληθεί για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για 

μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως 
της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω 
φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει για την εκτέλεση της 
σύμβασης, ότι θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας 
υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω 
φορέων. 

1.4. Την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας ή/και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  

1.4.1. Όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 61 και 62 του ν.3978/2011. Οι Ειδικοί Όροι για τη διαχείριση 
ποιότητας παραπέμπουν σε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα Νατοϊκά πρότυπα ή 
ισοδύναμα που συμπληρώνονται κατά περίπτωση με πρόσθετους ειδικούς όρους, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Διαδικασίες Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας που 
έχει εκπονήσει για το σκοπό αυτό η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.  

1.4.2. Οι Ειδικοί Όροι  για την περιβαλλοντική διαχείριση  
παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού 
ελέγχου [EMAS, Κανονισμός 761/2001 (L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον 
αφορά την πιστοποίηση. 

2. Εάν ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών 
φορέων, υποβάλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 κατά περίπτωση, για κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων. Στην 
περίπτωση αυτή υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην 
κοινοπραξία, τον καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. 
Επιπλέον για τις κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και 
την εκπροσώπηση των έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου 
διοίκησης κάθε μέλους της κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για 
τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία.  

3. Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει 
ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης στην 
περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε 
υπεργολάβο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 και 2, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

ΓΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 

1. Για την υποβολή του φακέλου των Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής ισχύουν τα παρακάτω. 

1.1. Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και 
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ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας 
(ήτοι, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας. 

1.2. Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο 
στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

1.3. Κατατίθεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) 
αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 

   α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ» με κεφαλαία γράμματα. 

   β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

   γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.  

1.4. Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής σε άλλη γλώσσα, κατατίθενται 
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

1.5. Υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο 
εκπρόσωπο του. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ο φάκελος 
υπογράφεται από κάθε μέλος τους ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο 
εκπρόσωπό τους. 

1.6. Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και με την διαδικασία που 
περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο τoπoθετoύvται τα Δικαιολογητικά 
Ποιοτικής Επιλογής, τα οποία περιγράφονται στον ΓΟ-9 καθώς και τα τυχόν 
επιπροσθέτως απαιτούμενα που καθορίζονται στους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους. 

1.7. Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 

1.8. Τα στοιχεία του φακέλου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής δεν 
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου οποιαδήποτε διόρθωση ή 
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των φακέλων κατά τον 
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Τα στοιχεία 
του φακέλου προσφορών απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι 
οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

1.9. Ο φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής υποβάλλεται με 
οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης. Παραλαμβάνεται 
με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του 
προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 

1.10. Φάκελοι Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής που υποβάλλονται 
ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους 
προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 
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1.11. Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής Επιλογής, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε  αντίθετη περίπτωση, δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία 
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων 
των φάκελων προσφορών.   

1.12. Απορρίπτονται φάκελοι δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής  
επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίσουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται, 
με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

1.13. Η κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων οικονομικών 
φορέων υποβάλλει κοινό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής , η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, 
αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης 
που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων. 

1.14. Με την υποβολή του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην 
κοινοπραξία ή ένωσης οικονομικών φορέων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την 
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

1.15. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αδυνατεί να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής , τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια 
τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία 
πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

1.16. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής Επιλογής, δίνονται μόνον όταν ζητούνται  από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο(ΕΔΔ), υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς 
το περιεχόμενο των στοιχείων του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής ή 
το αντικείμενο της σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 
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1.17. Φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής που υποβάλλεται 
υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται 
ως απαράδεκτος. 

1.18. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής. 

2. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α' 99) περί 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών δεν έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων του ν.3978/2011. 

3. Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες 
και να φέρουν θεώρηση αρμοδίως του γνησίου  της υπογραφής . Επισημαίνεται  ότι 
όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική 
γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι 
νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της 
Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της 
Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική 
διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου). 

ΓΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής Επιλογής 

1. Η ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην 
προκήρυξη. Αίτηση συμμετοχής ή προσφορά που υποβάλλεται μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμη. 

2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής γίνεται 
δημόσια, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, 
ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και διενεργείται η ποιοτική επιλογή 
των υποψηφίων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. Ακολουθεί η 
βαθμολόγηση των υποψηφίων και η κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΔΔ υποβάλλει πρακτικό με εισήγηση  προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για  
την προεπιλογή των υποψηφίων που θα υποβάλλουν προσφορές στο δεύτερο 
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και για τον τυχόν αποκλεισμό των 
υποψηφίων που δεν πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που 
ορίζονται στο ΓΟ-24 παρ. 3. 

5. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει προς τους προεπιλεγέντες υποψηφίους πρόσκληση 
για υποβολή προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή συμμετοχής στο 
επόμενο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. 
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ΓΟ-12 Σύνταξη Προσφορών 

1. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στους  Ειδικούς Όρους  και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1.2. Τεχνική προσφορά 

1.3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών τα οποία εκδίδονται 
από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με 
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν 
απαιτούνται από τα έγγραφα της σύμβασης. 

1.4. Όλα τα στοιχεία που μπορεί να απαιτεί η Αναθέτουσα Αρχή 
σχετικά με τη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με τους Γενικούς και Ειδικούς  
Όρους που αφορούν: 

1.4.1. Την υπεργολαβία 

1.4.2. Την ασφάλεια των πληροφοριών 

1.4.3. Την ασφάλεια του εφοδιασμού 

1.4.4. Τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3978/2011. 

1.5. Οικονομική προσφορά 

1.6. Οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται από τις 
διατάξεις του ν.3978/2011 ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης.  

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται να μην υποβάλλονται εκ νέου 
δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί σε προηγούμενο στάδιο και βρίσκονται ακόμη εν 
ισχύ εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στην προσφορά. 

2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη 
με τους γενικούς και Ειδικούς Όρους των εγγράφων της Σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Η τιμή της οικονομικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ, εκτός 
αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Όλα τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς θα πρέπει να δίνονται στο ίδιο νόμισμα, ολογράφως και αριθμητικά, με 
ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές στο 
νόμισμα που ζητείται ή που καθορίζουν συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία ή 
όρια συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος προσφοράς και άλλων 
νομισμάτων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν από την προσφορά δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

4. Στους Ειδικούς Όρους καθορίζονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ 
Δημοσίου, υπέρ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας ή οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και 
άλλα τυχόν έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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5. Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών, 
συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους. Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης 
της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του 
συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας. 

7. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης 
στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

8. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή 
και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί 
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον όταν 
ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν 
μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της 
Σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

10. Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα πληρωμών και το κόστος κύκλου ζωής καθορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους. 

ΓΟ-13 Προέλευση και κατασκευή Προϊόντων 

1. Εάν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 
αναφέρει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης αρμοδίως για το γνήσιο της 
υπογραφής, που επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, το εργοστάσιο 
κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. 

2. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 
αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος 
που προσφέρει, την επιχείρηση που θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, 
καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. Στην 
προσφορά του επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο 
της υπογραφής, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση 
στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά το εργοστάσιο 
κατασκευής του τελικού προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση του 
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νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας 
σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα. 

3. Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες 
φάσεις κατασκευής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, 
θεωρημένης αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, που επισυνάπτει στην τεχνική 
προσφορά του, τις διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο 
εγκατάστασης των επιχειρήσεων και των εργοστασίων τους, καθώς και το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος. 

4. Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της 
επιχείρησης και του εργοστασίου που δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται 
από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Εάν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην 
προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον προσφέροντα 
επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου για 
παροχή εξηγήσεων, ποινή προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για το συγκεκριμένο εγχώριο 
οικονομικό φορέα ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 64 του ν.3978/2011. 

7. 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. 

ΓΟ-14 Κωδικοποίηση Υλικών 

1. Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών  
που καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.  

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Προμηθευτές, για όσα από τα 
προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να αποδεχθούν 
γραπτώς με την τεχνική προσφορά τους την ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ως 
Προσθήκη «1») καθώς και τις STANAGs 3150,3151,4177, 4199, και 4438 που 
αφορούν την κωδικοποίησή τους.  

3. Η αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ 
ΟΡΟ και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. 

4. Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών Προμηθευτών καθώς και της 
Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
έχουν ως ακολούθως: 
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4.1. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του 
διαγωνισμού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ  
προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή 
κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές των υπό 
προμήθεια υλικών. 

4.2. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει στην  αρμόδια ΑΥΚΥ, κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην 
οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά : 

   α. Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή. 
   β. Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 
   γ. Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική. 
   δ. Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.    

4.3. Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο  
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ προκειμένου 
να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να 
χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών. 

4.4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ 
τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό 
χρόνο παράδοσης των υλικών . 

4.5. Ο Προμηθευτής 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. 

4.6. Για όσα είδη της Σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο  
Προμηθευτής υποχρεούται: 

   α. Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα 
δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί. 

   β. Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά στοιχεία των 
υλικών του ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για την διευκόλυνση ταυτοποίησης 
και πλήρους αναγνώρισης των υλικών. 

4.7. Μετά την λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά 
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι 
υποχρεώσεις του Προμηθευτή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του 
γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (ως Προσθήκη 
«1») η οποία αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του  Προμηθευτή και εκδίδεται σε 
τέσσερα αντίγραφα, ένα για τον  Προμηθευτή, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που 
παρακολουθεί την Σύμβαση, ένα για το Τμήμα Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 
και ένα για το αρχείο της αρμόδιας ΑΥΚΥ. 

4.8. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του Προμηθευτή για κάθε τμηματική 
παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ 
όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο Προμηθευτής ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει 
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που 
περιέχει η Σύμβαση θα επισυνάπτεται ευκρινές από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. 
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4.9. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτέλεσης της Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη  εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης 
να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του  Προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών. 

ΓΟ-15 Υποβολή Προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται εγγράφως εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης και διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα. 
Προσφορά σε άλλη γλώσσα κατατίθεται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνικά εγχειρίδια 
και φυλλάδια που συνοδεύουν τις προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική 
γλώσσα.  

2. Η διαδικασία για την υποβολή των προσφορών καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο 
προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

μέσων επικοινωνίας. Παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 
περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

3. Προσφορές που δεν πληρούν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 
2 δεν λαμβάνονται υπόψη. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν. 

5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

ΓΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού και κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα εκατό ημερολογιακών 
ημερών από την επομένη της διενέργειάς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους 
Ειδικούς Όρους  στα έγγραφα της σύμβασης ή αν παραταθούν μεταγενέστερα 

εγγράφως από τους υποψηφίους για χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο αυτού που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Όταν παρέλθουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1, οι προσφέροντες 
απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση 
συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση με την 
προσφορά τους. 

 

ΓΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 

1. Η ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
τεχνικών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. 

2. Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και ακολουθεί η 
βαθμολόγησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. Σε περίπτωση 
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ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τους Ειδικούς Όρους, η ΕΔΔ εισηγείται τον 

αποκλεισμό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή 
εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές. 

3. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για 
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές 
προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους 
υποψηφίους το συντομότερο δυνατό, με τους τρόπους που ορίζονται στο ΓΟ-24παρ. 
3. 

4. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των 
υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των 
οικονομικών προσφορών και η κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα με το κριτήριο 
ανάθεσης που καθορίζεται  στη διακήρυξη. Προσφορά που υποβλήθηκε από 
υποψήφιο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή για επιστροφή. 

ΓΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους 
και διενεργείται από την ΕΔΔ. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 
τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της 
Σύμβασης. Στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
μπορεί να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου να 
εξετάσει τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριμένα 
υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισμό. 

2. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών μεταξύ δύο ή 
περισσότερων οικονομικών φορέων, η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον του οποίου η 
προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές 
έχουν την ίδια τιμή προσφοράς, τότε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, 
τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισοδύναμες 
και ισότιμες προσφορές, μέσα σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους 
της παρούσας διακήρυξης. 

3. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων 
προσφορών, ως ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισότιμες 
οικονομικές προσφορές. 

4. Για την περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3978/2011. 



Α-38 

ΓΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου. 

1. Για τη  διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
το χρόνο  πρόσβασης των διαγωνιζομένων σε αυτά ορίζονται τα ακόλουθα: 

1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει μέσα 
σε είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης, τα 
αναφερόμενα κατά περίπτωση παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά: 

1.1.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

1.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

1.1.1.1.1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57, παράγραφος 1 του 
Ν.3978/2011, δηλαδή: 

1.1.1.1.2.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (L 351/1998). 

1.1.1.1.3.  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης – πλαίσιο 2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003). 

1.1.1.1.4.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (C 316/1995). 

1.1.1.1.5.  τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδεόμενη με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, 
ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης – πλαίσιο. 

1.1.1.1.6.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α΄ 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 

1.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1.1.1.2.1.  δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 

1.1.1.2.2.  δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 



Α-39 

1.1.1.2.3.  δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η 
απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του 
διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την 
εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

1.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης: 

1.1.1.3.1.  έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 

1.1.1.3.2.  έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας 
στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 

1.1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία, 
να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
δεν παρέβη όλες τις υποχρεώσεις του, που καθορίζονται στην  παράγραφο 1 και 5 
του άρθρου 10 (Ρήτρα Ακεραιότητας) του Ν.3978/11 και ότι έχει ενημερωθεί για την 
πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος 
άρθρου. Η υπόψη υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1.1.2. Οι αλλοδαποί: 

1.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν 
λόγω προσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί 
με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.3978/2011. 

1.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 
3 περιπτώσεις α, β, γ του άρθρου 57 του Ν.3978/2011. 

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του 
οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά (απαιτείται 
βεβαίωση από οποιαδήποτε αρχή της χώρας περί της αδυναμίας έκδοσής τους), ή 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011, αυτά 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή, στα κράτη − 
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής 
ή προέλευσης. 
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1.1.2.3. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από το οποίο να 
προκύπτει όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο (1.1.1.3), υποπαράγραφο 
(1) και (2) (άρθρο 57 παρ.3 περιπτώσεις στ, ζ του Ν.3978/2011). 

1.1.2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία, 
να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
δεν παρέβη όλες τις υποχρεώσεις του, που καθορίζονται στην  παράγραφο 1 και 5 
του άρθρου 10 (Ρήτρα Ακεραιότητας) του Ν.3978/11 και ότι έχει ενημερωθεί για την 
πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος 
άρθρου. 

1.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

1.1.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των 
παραγράφων (1.1.1) και (1.1.2),αντιστοίχως, με τις κάτωθι διευκρινίσεις:  

 Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα 
αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης 
κλπ), τα εξής:  

1.1.3.1.1.  Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό 
πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

1.1.3.1.2.  Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: υπεύθυνη 
δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

1.1.3.2. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

1.1.3.3. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν 
για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 
και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του Ν.3978/2011. 

1.1.3.4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό AE. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 
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προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από 
το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό 
επιχείρησης. 

1.1.3.5. Αναφορικά με την προσκόμιση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού 1.1.1.2.3 ή 1.1.2.2, επισημαίνεται ότι, το περιεχόμενο αυτού αφορά 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), και τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των 
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ).  

1.1.4. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων  που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και οι Κοινοπραξίες: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή 
υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών 
φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και τον καθορισμό ενός 
μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον για τις κοινοπραξίες τη διοίκηση 
και την εκπροσώπηση των έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου 
διοίκησης κάθε μέλους της κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για 
τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία. 

1.2. Επισημαίνεται  ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι 
επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια 
έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά 
τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών 
προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ 
θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της 
Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου). 

1.3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών παραγράφου 1 του παρόντος επιφέρει την κήρυξη του αναδόχου ως 
εκπτώτου. 

2. Η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών ολοκληρώνεται με την 
έκδοση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου και την πρόσκλησή του να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 
αυτά εξειδικεύονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης. 

3. Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε 
είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει εν συνεχεία στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Στους Ειδικούς Όρους ορίζεται περαιτέρω η 

διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης 
των διαγωνιζομένων σε αυτά. 

5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 1 υποπαραγράφων  (1.1.1 έως 
1.1.4), κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν 
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προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

6. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου διαπιστωθεί ότι αυτός ή οι υπεργολάβοι του υπέβαλαν ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις και στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του. 

ΓΟ-20 Κατακύρωση Σύμβασης    

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται την έκδοση 
κατακυρωτικής απόφασης. 

2. Η απόφαση: 

2.1. Για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 

2.2. Για την κατακύρωση ή μη της Σύμβασης στο όνομα του 
επιλεγέντος οικονομικού φορέα, 

2.3. Για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης,  

λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση 
λαμβάνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της απόφασης για την ενεργοποίηση του 
αντίστοιχου υποπρογράμματος κατά τα άρθρα 72-76 του ν. 3883/2010 και του 
άρθρου 1 του ν.3978.2011. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί κατά την κρίση του 
ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εισάγει το θέμα στο 
ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης. Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται 
στους λοιπούς πλην του προσωρινού αναδόχου, υποψηφίους το συντομότερο 
δυνατό, με τους τρόπους που ορίζονται στο ΓΟ-24 παρ. 3. 

ΓΟ-21 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Η κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση της Σύμβασης, 
καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται στον προσωρινό ανάδοχο, 
θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, 
αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή 
γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον οι τρεις 
τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας. 

2. Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το 
αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της κατακυρωτικής 
απόφασης. 

3. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των όρων της παρούσας διακήρυξης, 



Α-43 

ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 

ΓΟ-22 Έννομη Προστασία 

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και συμφωνιών-
πλαίσιο στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας διέπονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/2011. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 
η Σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση των 
κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων των άρθρων 89 έως 
και 96 του ν.3978/2011, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα 
προαναφερθέντα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης 
πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση 
αποζημίωσης. 

ΓΟ-23 Αρμόδιο δικαστήριο 

1. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, για τις 
συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα 
κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3978/2011. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/2011, για την 
εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ.18/1989 
(Α΄ 8). 

2.     Για τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι 
κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του ν.3978/2011 αρμόδιο 
δικαστήριο για τις διαφορές που αναφύονται, είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις παρ.2 του άρθρου 104 του ν.3978/2011. 

3. Οι αγωγές αποζημίωσης του άρθρου 94 του ν.3978/2011 
εκδικάζονται από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια κατά τις γενικές διατάξεις. 

ΓΟ-24 Προδικαστική προσφυγή 

1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος 
οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της 
παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. 

2. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά 
του και της αιτιολογίας της. Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει 
ειδικότερα τα στοιχεία του άρθρου 53 παρ. 2 του ν.3978/2011 και αναφέρει τις 
προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από το άρθρο 91 
παράγραφος 2 του ν.3978/2011.  

3. Η πράξη της αναθέτουσας αρχής και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας 
της μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 
μέσο. 

4. Η προδικαστική προσφυγή μπορεί να αποστέλλεται στην 
αναθέτουσα αρχή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει ωστόσο να 
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επιβεβαιώνεται με έγγραφη κατάθεση ή αποστολή με το ταχυδρομείο εντός πέντε 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. 

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς 
και η άσκηση αυτής συνεπάγονται την άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης 
της σύμβασης. 

6. Η αναστολή της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται: 

6.1. σε συμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρεωτική 
δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3978/2011, 

6.2. όταν μόνος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίον ανατίθεται η 
σύμβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, 

6.3. σε συμβάσεις που συνάπτονται με βάση συμφωνία-πλαίσιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 45 του ν.3978/2011. 

7. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του 
προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή 
μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης 
αυτής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίψει την προδικαστική προσφυγή. 

8. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, 
η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

9. Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής. Η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει επαρκή βαθμό εμπιστευτικότητας των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους 
φακέλους που διαβιβάζονται από τους οικονομικούς φορείς. Διασφαλίζει επίσης ότι οι 
οικονομικοί φορείς ενεργούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με τα 
συμφέροντα της άμυνας και της ασφάλειας. 

10. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, 
αν την κρίνει βάσιμη, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την 
προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, μέχρι την 
προηγούμενη της πρώτης δικασίμου που ορίζεται για την αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων. Στην περίπτωση αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η 
οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι ημέρες πριν από την 
αρχική ή την, μετά την αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η τυχόν 
καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε 
αναβολή. 

11. Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση 
συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη 
αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαίτερα 
δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί 
της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπάγγελτα χρηματική κύρωση 
στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από πεντακόσια ευρώ, ούτε μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ. Το σχετικό ποσό 
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καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού και περιέρχεται στον 
αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη. 

12. Η κατά παράβαση του άρθρου 90 του ν.3978/2011  υπογραφή της 
σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε 
κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας. 

13. Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεων που ρυθμίζονται από το ν.3978/2011 δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών 
προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων που εκδίδονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων αυτών. 

ΓΟ-25 Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

1. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο 
μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής. Δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από 
τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 

2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η 
άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την 
παράγραφο 6 του άρθρου 91 του ν.3978/2011. 

3. Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα 
εκδίκασης της αίτησης, καθώς και την προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία 
εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την κατάθεση 
της αίτησης, η δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
δεκαπέντε ημέρες. 

4. Αντίγραφο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με κλήση κοινοποιείται 
με τη φροντίδα του αιτούντος προς την αναθέτουσα αρχή και, σε περίπτωση που 
είναι διαφορετική, προς την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παραλαβή των 
προσφορών. Κοινοποιείται επίσης προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την 
κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο 
μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και της τηλεομοιοτυπίας, μέσα σε 
δέκα ημέρες από την άσκηση της αίτησης. 

5. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, 
δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. Οι διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την 
εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που 
έχουν στη διάθεσή τους. 

6. Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης και μετά 
από κλήση της αναθέτουσας αρχής τρεις ημέρες νωρίτερα, να εκδώσει, 
αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από 
την αίτηση και περιέχει τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της 
απόφασης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης 
της σύμβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως 
απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, γεγονός για 
το οποίο αρκεί απλή μνεία. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να ανακληθεί είτε από τον 
δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού 
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κληθεί για ακρόαση ο αιτών τρεις ημέρες νωρίτερα, είτε από το δικαστήριο που θα 
δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

7. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται 
σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων 
του ν.3978/2011 και η λήψη του μέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή 
από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του 
αιτούντος. 

8. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του 
αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου 
συμφέροντος και ιδίως των εθνικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας, κρίνεται ότι 
οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια 
του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα 
δικαιώματα του αιτούντος. 

9. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να 
δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος 
όρων των εγγράφων της σύμβασης, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης 
της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση 
των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων 
στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την 
εκδίκαση της αίτησης. 

10. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την 
προηγούμενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των 
ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 
και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ 
αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα 
ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθημα, 
διαφορετικά αίρεται αυτοδίκαια η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιμος για την 
εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από ένα τρίμηνο από την κατάθεση 
του δικογράφου. 

11. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει σύμφωνα με το εν γένει περιεχόμενο 
της απόφασης , τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά, ή, σε περίπτωση 
παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το 
τυχόν ασκηθέν κύριο ένδικο βοήθημα εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32 
παράγραφος 2 του Π.Δ. 18/1989. 

12. Η κατά παράβαση του άρθρου 91 του ν.3978/2011  υπογραφή της 
σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε 
κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας. 

ΓΟ-26 Ακύρωση πράξης ή παράλειψης 

1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 
σύμβασης ή διάταξη του ν.3978/2011. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση όρου 
που περιέχεται στα έγγραφα της σύμβασης και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές 
και χρηματοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων της αναθέτουσας αρχής 
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περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξιολόγησης προσφορών και 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

2. Εάν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν 
από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού με 
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή, ή εκτός εάν η σύμβαση έχει 
κηρυχθεί άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94 του ν.3978/2011. 

3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων και η σύμβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της 
πριν από τη συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήματος, εφαρμόζεται αναλογικά το 
άρθρο 32 παρ. 2 του Π.Δ. 18/1989. 

ΓΟ-27 Κήρυξη της σύμβασης άκυρης 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας 
σύμβασης που έχει υπογραφεί: 

1.1. εφόσον ανατέθηκε χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που ανάλογη 
δημοσίευση ήταν υποχρεωτική, ή 

1.2. σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 90 παρ. 5 ή του άρθρου 
91 παρ. 2 του ν.3978/2011 εφόσον λόγω της παράβασης αυτής ο προσφέρων ο 
οποίος ασκεί προσφυγή στερήθηκε της δυνατότητας άσκησης προσυμβατικών 
διαδικασιών προσφυγής, η δε παράβαση αυτή συνδυάζεται με άλλη παράβαση των 
άρθρων του δεύτερου Μέρους του ν.3978/2011, η οποία επηρέασε αρνητικά τις 
πιθανότητες του προσφέροντος που ασκεί προσφυγή να αναλάβει τη σύμβαση, ή 

1.3. σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, εφόσον 
παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ανάθεση με διαγωνισμό 
συμβάσεων που συνάπτονται βάσει πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο. 

2. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν επιτρέπεται: 

2.1. εάν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του ν.3978/2011, με 
την οποία γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε 
δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής σύναψης της σύμβασης από την 
επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, 

2.2. όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι δεν παραβιάστηκαν οι 
κανόνες για τον τρόπο ανάθεσης συμβάσεων σε εκτέλεση συμφωνίας-πλαίσιο του 
άρθρου 46 του ν.3978/2011, έχει ήδη αποστείλει την απόφαση ανάθεσης της 
εκτελεστικής της συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης μαζί με την αιτιολογία της σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παρ. 2 του ν.3978/2011στους προσφέροντες της συμφωνίας-
πλαίσιο, έχει ήδη αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και 
έχει εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την 
επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τα μέρη της 
συμφωνίας-πλαίσιο που υπέβαλαν προσφορά.  

3. Η κήρυξη της σύμβασης άκυρης έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική 
ακυρότητά της. Τυχόν αξιώσεις των μερών διέπονται από τις διατάξεις περί 
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αδικαιολόγητου πλουτισμού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το κατά τις 
γενικές διατάξεις αρμόδιο δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει 
την ακυρότητα της σύμβασης, δεν γεννάται έναντι της αναθέτουσας αρχής αξίωση 
αδικαιολόγητου πλουτισμού ή η εν λόγω αξίωση ικανοποιείται μόνο εν μέρει. 

4. Το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συμπεριφορά της 
αναθέτουσας αρχής, μπορεί να κηρύξει την ακυρότητα μόνο του ανεκτέλεστου 
μέρους της σύμβασης ή να συντομεύσει τη διάρκειά της. 

5. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη 
διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης, παρόλο που αυτή έχει συναφθεί κατά 
παράβαση των περιπτώσεων της παραγράφου 1, το δικαστήριο μπορεί να μην την 
κηρύξει άκυρη. Δεν θεωρείται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος η ύπαρξη 
οικονομικών συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης, 
παρά μόνον αν η ακύρωσή της θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες, η 
επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής με έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση 
της σύμβασης, λόγω διεξαγωγής νέας διαδικασίας ανάθεσης, λόγω αλλαγής του 
οικονομικού φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ή λόγω νομικών υποχρεώσεων που 
τυχόν συνεπάγεται η ακύρωση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, μία σύμβαση δεν 
επιτρέπεται να κηρυχθεί άκυρη αν οι συνέπειες της ακυρότητας θα έθεταν σε σοβαρό 
κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ενός ευρύτερου προγράμματος άμυνας ή ασφάλειας το 
οποίο είναι θεμελιώδες για τα συμφέροντα ασφαλείας του κράτους. 

6. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου το δικαστήριο, με 
την ίδια απόφαση, επιβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρόστιμο, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης. Το 
πρόστιμο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές δεν 
δεσμεύεται από τα αιτήματα των διαδίκων, αλλά εκτιμά ελευθέρως τις συνθήκες. 

7. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης ασκείται μέσα σε προθεσμία 
τριάντα ημερών: 

7.1. από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης ανακοίνωσης 
σύναψης σύμβασης, εφόσον στη δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη 
σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή 

7.2. από την επόμενη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλο 
τρόπο, εφόσον στην ενημέρωση αυτή εκτίθενται οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν.3978/2011. 

8. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν μπορεί σε καμιά 
περίπτωση να ασκηθεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την επόμενη της υπογραφής 
της σύμβασης. 

9. Στην αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης εφαρμόζονται αναλογικά 
οι ρυθμίσεις της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η προθεσμία και η κατάθεση αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία προσωρινής 
διαταγής εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
γίνει δεκτή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή περαιτέρω εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
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ΓΟ-28 Αξίωση αποζημίωσης 

1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμό ή εν γένει από την ανάθεση σύμβασης του ν.3978/2011, κατά παράβαση 
κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διάταξης του ν.3978/2011, δικαιούται 
να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, με αναλογική εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του 
ανετίθετο η σύμβαση αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται 
αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την 
αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται.  

2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη 
ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης από το αρμόδιο δικαστήριο. Η 
προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 92 
του ν.3978/2011, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 93 του ν.3978/2011 ή όταν, 
εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους που 
δεν συνδέονται με παραλείψεις του ενδιαφερόμενου.  

ΓΟ-29 Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί 
σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του ν.3978/2011, ζητεί την άρση 
αυτής, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που παρέλαβε τη 
γνωστοποίηση διαβιβάζει μέσα σε είκοσι μία ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

1.1.  α. βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή 

1.2.  β. αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν 
έγινε καμιά διορθωτική ενέργεια ή 

1.3.  γ. γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης 
έχει ανασταλεί είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε ύστερα από αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.3978/2011.  

2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που 
της ζητηθεί να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου προς την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και να αποστείλει σε αυτή κάθε 
σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο. 

3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση β΄ 
του παρόντος όρου γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καμία 
διορθωτική ενέργεια λόγω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που εκκρεμεί, η αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
το αποτέλεσμα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό. 

4. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ΄ του 
παρόντος όρου γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν 
ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα 
αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει 
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διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν 
έγινε καμία διορθωτική ενέργεια. 

ΓΟ-30 Περιεχόμενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια 

1. Η προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του ν.3978/2011 
και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία της Επιτροπής, περιέχει τις εξής 
πληροφορίες: 

1.1. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 
1.2. περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 
1.3. αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει 

τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

1.4. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου έχει ληφθεί απόφαση ανάθεσης της σύμβασης και 

1.5. εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη 
η αναθέτουσα αρχή. 

ΓΟ-31 Εγγυητικές Επιστολές 

1. Οι εγγυητικές επιστολές είναι: 

1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

1.3. Εγγύηση προκαταβολής. 

1.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

2. Σε περίπτωση παροχής είδους που είναι αδιαίρετη παροχή 
παραδίδονται και εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης των ενδιάμεσων πληρωμών. 

3. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτείται 
σε κάθε περίπτωση προμήθειας αμυντικού υλικού ανεξάρτητα από την 
ακολουθούμενη διαδικασία. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα 
αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

5. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα 
στην ελληνική, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

6. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή Σύμβαση το 
πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη 
τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

7. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων οι 
εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας. 

8. Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις προβλέψεις 
αυτής, λόγω εκχώρησης των δικαιωμάτων και αναδοχής των υποχρεώσεων που 
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απορρέουν από αυτή σε άλλο οικονομικό φορέα, με μέριμνα και ευθύνη του 
αντισυμβαλλόμενου, ο νέος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
αντικαταστήσει τις υποβληθείσες από το πρώτο εγγυητικές επιστολές με αντίστοιχες 
ισόποσης αξίας και τους ίδιους όρους. 

ΓΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α. 
(εφόσον προβλέπεται ο εν λόγω φόρος για τη συγκεκριμένη προμήθεια), ή επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συν Φ.Π.Α. (εφόσον προβλέπεται ο εν 
λόγω φόρος για τη συγκεκριμένη προμήθεια), εκτός αν  καθορίζεται διαφορετικά 
στους Ειδικούς Όρους. 

2. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την 
προκήρυξη η προσφορά για μέρος αυτών, αρκεί η εγγυητική επιστολή να καλύπτει το 
ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται 
από την προκήρυξη. Η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την 
εγγύηση. 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

3.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

3.2. Τον εκδότη. 

3.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

3.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 

3.5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των 
συμβατικών πληρωμών. 

3.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 

3.7. Τους όρους ότι: 

3.7.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν 
μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως. 

3.7.2. Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση της. 

3.7.3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας 
υπηρεσίας, που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

3.8. Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς 
προμήθεια υλικά. 

3.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που 
ζητά η προκήρυξη. 

4. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της 
με την προσφορά είναι: 
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4.1. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει 
ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

4.2. Ο αριθμός της προκήρυξης. 

4.3. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

4.4. Τα στοιχεία του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

5. Ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 

6. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «2». 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 
κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση 
διζήσεως και διαιρέσεως. 

ΓΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

2. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

3.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

3.2. Τον εκδότη. 

3.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

3.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 

3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των 
συμβατικών πληρωμών. 

3.6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 

3.7. Τους όρους ότι: 

3.7.1.  Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν 
μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως. 

3.7.2. Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση Αναθέτουσας Αρχής 
και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση της. 

3.7.3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, 
που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

3.8. Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το αντικείμενο της 
προμήθειας. 

3.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
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4. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «2». 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
Σύμβασης του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση 
από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. 

5. Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.  

ΓΟ-34 Εγγύηση προκαταβολής 

1. Εγγύηση προκαταβολής απαιτείται εφόσον περιληφθεί σχετικός όρος 
στη Σύμβαση που θα καταρτιστεί περί χορήγησης στον οικονομικό φορέα 
προκαταβολής. Το ύψος αυτής είναι ισόποσο της ληφθείσας προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά τους τόκους που αναλογούν με βάση το επιτόκιο που 
καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και για 
διάστημα υπολογισμού από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού. 

2. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

2.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2.2. Τον εκδότη. 

2.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

2.4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 

2.5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των 
συμβατικών πληρωμών. 

2.6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 

2.7. Τους όρους ότι: 

2.7.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν 
μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως 

2.7.2. Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση Αναθέτουσας Αρχής 
και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση της. 

2.7.3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, 
που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

2.8. Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το αντικείμενο της 
προμήθειας. 

2.9. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

2.10. Τον όρο της κάλυψης καταβολής των τόκων επί του ποσού αυτής 
όταν καθίστανται απαιτητοί δυνάμει των διατάξεων του ν. 3433/2006. 

3. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως Προσθήκη «2». 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής της 
Σύμβασης του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι 
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πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση 
από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. 

ΓΟ-35 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

1. Εφόσον από την προκήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή 
πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας, η αξία της οποίας καθορίζεται στην 
προκήρυξη και δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 3% της καθαρής αξίας των 
συμβατικών ειδών. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ουσιώδεις 
όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις 
μήνες. 

2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας και κάθε σχετικό με αυτήν θέμα 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.  

ΓΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 

 Οι απαιτούμενες πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις όπως ο τύπος, τα 
ποσοστά, ο χρόνος υποβολής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

ΓΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων 

1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) 
μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη. 

2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης προκαταβολής καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ισχύει μέχρι την οριστική 

παραλαβή και τη μεταβίβαση κυριότητας του υλικού. 

4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 

5. Ο χρόνος ισχύος  των λοιπών πρόσθετων εγγυήσεων και 
εξασφαλίσεων καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

ΓΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων 

1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον  Ανάδοχο στον 
οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών 
υποψηφίων προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή 
ανάθεσης. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και 
προκαταβολής επιστρέφονται άμεσα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Εάν το συμβατικό είδος είναι διαιρετό 
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της 
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ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 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. 

3. Η διαδικασία αποδέσμευσης των πρόσθετων εγγυήσεων και 
εξασφαλίσεων καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

ΓΟ-39 Ρήτρα Ακεραιότητας 

1. Οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, δεσμεύονται ότι, σε 
όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύμβασης, δεν ενήργησαν 
αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 
αυτής. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να  καταθέσουν δεσμευτικές δηλώσεις ότι: 

1.1. δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που 
περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψή τους μέσω των εγγράφων της Σύμβασης και 
στο πλαίσιο της συμμετοχής τους, σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων 
διαγωνισμών  και  των  συναντήσεων   και  διαπραγματεύσεων,   στις  οποίες  
συμμετείχαν και έχουν δημοσιοποιηθεί, 

1.2. δεν πραγματοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού 
μέσω χειραγώγησης των προσφορών είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, 
κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Ν. 3959/2011, Α΄ 93), 

1.3. δεν διενήργησαν ούτε θα διενεργήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και 
μετά τη λήξη της Σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις 
ή υπηρεσίες που αφορούν τη Σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, 

1.4. δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και 
μετά τη λήξη της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή 
αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, 
καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ 
αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησαν ή θα 
χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα 
προαναφερόμενα πρόσωπα, 

1.5. δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και μετά 
τη λήξη της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, 
χορηγίες ή χρηματικά ποσά και επιχορηγήσεις με οποιαδήποτε μορφή ή αιτιολογία, 
σε πολιτικά κόμματα, κομματικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κομμάτων, 
Υπουργούς ή Υφυπουργούς ή μετακλητούς υπαλλήλους της Κυβέρνησης, βουλευτές 
ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των 
οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία 
γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών, 
ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν 
χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 
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2. Εάν οι οικονομικοί φορείς παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5, επιβάλλονται οι 
ακόλουθες κυρώσεις, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας: 

2.1. αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, σωρευτικά, 
έκπτωση του οικονομικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον για τρία έτη, 

2.2. αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ποινική ρήτρα 
ισόποση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς 
και τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον για τρία έτη. 

3. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να 
συμπεριλάβουν στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση 
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής, στην οποία δηλώνουν ότι δεν παρέβησαν ως εκείνο το χρονικό 
σημείο κάποια από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 5 και ότι έχουν 
ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2. Η 
σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής,  

4. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν, αν 
ο οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων, για όλα τα 
μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων και, αν ο οικονομικός φορέας 
χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης 
των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των προηγούμενων παραγράφων από τα 
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και, εφόσον δεν θεραπεύσουν αυτή την 
παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση στον οικονομικό φορέα 
σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική 
ρήτρα ποσού ίσου με το 10%, κατ΄ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της 
Σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. 

5. Οι οικονομικοί φορείς των παραγράφων 1 και 4 υποχρεούνται να 
επιβάλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και να λαμβάνουν επανορθωτικά 
μέτρα, όταν κάποιος από τους διευθυντές, στελέχη ή υπαλλήλους τους παραβιάσει 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Εκτέλεση Σύμβασης 

ΓΟ-40 Κατάρτιση Συμβάσεων 

1. Η αναθέτουσα αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής 
κατακυρωτικής απόφασης ή με την κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού, 
προβαίνει με βάση την κατακύρωση, τους όρους συμφωνιών και την προσφορά του 
μειοδότη, στη σύνταξη σχεδίου Σύμβασης. 

2. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης 
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.3433/2006 και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
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3. Στο σχέδιο Σύμβασης περιέχονται κατ’ ελάχιστον οι γενικοί, 
οικονομικοί και τεχνικοί όροι που συμφωνήθηκαν από τα δύο μέρη και 
κατακυρώθηκαν από τον ΕΟΕ. 

4. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, υπογράφονται 
σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και εκδίδονται ανάλογα αντίγραφα 
για υπηρεσιακή χρήση. Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα 
γίνεται με μέριμνα του  Αναδόχου και σε περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το 
Ελληνικό κείμενο. 

5. Το σχέδιο της Σύμβασης μονογράφεται αρμόδια και υπόκειται στον 
προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 

6. Τη Σύμβαση υπογράφει ο ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος 
πληρεξούσιος του, για λογαριασμό δε της υπηρεσίας, ο ΕΟΕ ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν αρμόδιο όργανο. 

7. Η Σύμβαση αποστέλλεται για την εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της αναθέτουσας αρχής. 

ΓΟ-41 Προσυμβατικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 

1. Η Σύμβαση υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του ν.4129/2013, 
εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της Σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

2. Στον έλεγχο νομιμότητας της παραγράφου 1 υπάγονται και οι 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις της Σύμβασης που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως του εάν η αρχική Σύμβαση διήλθε από 
τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

ΓΟ-42 Λύση Σύμβασης 

1. 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.  

2. 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.  

 

ΓΟ-43 Τροποποίηση Σύμβασης 

1. Η Σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό 
όρο ή, εάν δεν προβλέπεται, τροποποιείται όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Κεντρικής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και απόφαση του 
ΕΟΕ. 

2. Η τροποποίηση θεμελιωδών συμβατικών διατάξεων 
πραγματοποιείται ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
το οποίο εξετάζει τη νομιμότητα της τροποποίησης και την αιτιολογία που τη 
συνοδεύει. Ως θεμελιώδεις διατάξεις, κατ' αρχήν θεωρούνται εκείνες που δεν 
περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγράφου κατωτέρω ή, σε κάθε 
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περίπτωση, οι αναφερόμενες σε αντικείμενο της Σύμβασης, των οποίων η 
τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 

3. Διατάξεις που επιτρέπεται η τροποποίηση τους από τον ΕΟΕ, με 
βάση τα στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης, χωρίς τη γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι οι ακόλουθες: 

3.1. Η μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών, κατά το άρθρο 37 του 
ν.3433/2006, χρόνου παράδοσης ή αντικατάστασης των υπό προμήθεια υλικών ή 
παρεχομένων υπηρεσιών που κρίθηκαν ακατάλληλες. 

3.2. Η απαλλαγή του Αναδόχου από την παράδοση υπολοίπου που 
δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού αντικειμένου, λόγω ειδικών 
συνθηκών, με επιβολή ή όχι προστίμου σε αυτόν. 

ΓΟ-44 Παρακολούθηση Σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι έργο 
των αρμόδιων για την υλοποίησή της, υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Για τη συγκρότηση, το έργο και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών 
Παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3978/2011 

ΓΟ-45 Εκτέλεση – Εκκαθάριση Σύμβασης 

1. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε και εκκαθαρίσθηκε όταν 
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1.1. Το συμβατικό αντικείμενο υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος 
που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα τοις 
εκατό του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 

1.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το συμβατικό 
αντικείμενο που παραδόθηκε. 

1.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

1.4. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΓΟ-46 Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμβάσεων Προμηθειών 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από 
τις συμβάσεις είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό 
Δίκαιο. 

ΓΟ-47 Φόρτωση – Μεταφορά  Ειδών από το Εξωτερικό 

1. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς ειδών που προμηθεύονται 
από Αναδόχους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας καθορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους. 

2. Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης και ο τρόπος παράδοσης υλικών 
(ελεύθερο στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή σύμφωνα με τους επίσημους 
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κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ερμηνεία των εμπορικών 
όρων που κάθε φορά ισχύουν) καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

3. Στις περιπτώσεις που η προμήθεια πραγματοποιείται με τους όρους 
παράδοσης «FOB» σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS) 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με 
μέριμνα και δαπάνη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή έγγραφες οδηγίες 
σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις παράδοσης η επιλογή 
του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με τους εξής 
περιορισμούς: 

3.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή 
λιμάνια χωρίς τη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.2. Εάν το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, η μεταφορά υπόκειται στους 
όρους και συμφωνίες των κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς (CLASSIFICATION 
CLAUSES). Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου, 
εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

4. Ο  Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία 
φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

4.1. Ο αριθμός της Σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

4.2. Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η 
εθνικότητά του και η σημαία του. 

4.3. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς 
και η περιεχόμενη ποσότητα και το βάρος (μεικτό – καθαρό) ανά κιβώτιο. 

4.4. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον 
τόπο προορισμού. 

5.  Εάν ο  Ανάδοχος 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. 

ΓΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

1. Οι απαιτήσεις ασφάλισης των ειδών καθορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους. 

2. Σε περίπτωση που από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται 
παράδοση σε σταθμό προορισμού: 

2.1. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. 

2.2. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τη μεταφορά των 
συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική εταιρεία με κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση 
την αρχή της καθολικότητας των κινδύνων. 
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2.3. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι 
πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες 
του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Σε περίπτωση που από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται 
παράδοση στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή σε σταθμό αναχώρησης ή σε 
συνοριακό σταθμό της χώρας προέλευσης ή όπως αλλιώς καθοριστεί στη Σύμβαση: 

3.1. Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιείται από τον αγοραστή, με 
την τήρηση αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και β. 

3.2. Τυχόν επασφάλιστρα σε περίπτωση παράδοσης «CIF» ή σε 
περίπτωση «FOB», όπως αυτά καθορίζονται από τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους 
(INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και εφόσον η επιλογή του 
πλοίου έγινε από τον Ανάδοχο, λόγω ηλικίας του πλοίου ή άλλης αιτίας, επιβαρύνουν 
τον Ανάδοχο και μπορούν να εισπράττονται και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σχετικής Σύμβασης. 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων 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. 

5. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών 
προσαυξημένη κατά 5%. 

ΓΟ-49 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

1. Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας 
κάθε κλάδου των ΕΔ, μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον Ανάδοχο ή τον 
εκπρόσωπό του ή με αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των υπηρεσιών των 
ΕΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό, των σχετικών για κάθε περίπτωση 
δικαιολογητικών. 

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο 
με τη φροντίδα της υπηρεσίας των ΕΔ που πραγματοποιεί την παραλαβή, και η 
οποία ζητά συγχρόνως τη χορήγηση αναστολής δασμών, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/2003 (Εφημ. E.K./L 25/30.1.2003) του Συμβουλίου και τον 
εκτελωνισμό των ειδών. Μετά τον εκτελωνισμό τα είδη αποστέλλονται στην αρμόδια 
επιτροπή παραλαβών των ΕΔ για έλεγχο και σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. 

3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών 
εγγράφων, ο εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύουν στην 
Ελληνική Νομοθεσία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

4. Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων που 
πρόκειται να εισαχθούν με αναστολή δασμών και φόρων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για κατασκευή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα, καθορίζονται από 
την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΕ με τη θεώρηση καταστάσεων πρώτων υλών, 
βάσει των οποίων η μεν Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής εκδίδει τις άδειες υπαγωγής 
στα ανασταλτικά καθεστώτα (Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο ή Ενεργητική 
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Τελειοποίηση), τα δε Τελωνεία Εισαγωγής υπάγουν τις εισαγόμενες πρώτες ύλες στα 
εν λόγω καθεστώτα με βάση τις παραπάνω άδειες. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του και της Ελλάδας για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών 
εξαγωγής ή και εισαγωγής όλων των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούν τέτοιες 
μετά την κατακύρωση. 

6. Ο προσωρινός ανάδοχος της αλλοδαπής υποχρεούται στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης να συμπεριλάβει: 

6.1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, ότι έχει λάβει την κατ’ αρχήν έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών της χώρας που εδρεύει σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής του είδους 
από τη χώρα του. 

6.2.   Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής 
που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την 
έγκριση αυτών κατά περίπτωση.  

7. Για την εξαγωγή συμβατικών υλικών από τη χώρα του Αναδόχου, 
ισχύουν τα οριζόμενα στην εν ισχύ ελληνική νομοθεσία όπως περιγράφεται στο ΓΟ         
- 1. 

8. Πρόσθετα θέματα που αφορούν στο χρόνο έκδοσης και παράδοσης 
των αδειών εξαγωγής καθώς και στον εκτελωνισμό των υλικών καθορίζονται στους 
Ειδικούς  Όρους, εφόσον απαιτούνται. 

ΓΟ-50 Παράδοση Υλικών  

1. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το συμβατικό υλικό 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση. 

2. 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 
Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Εάν ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ να παρατείνεται μέχρι το 1/2 
αυτού. 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  Ανάδοχος 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.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που 
παρακολουθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, 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. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού υλικού στην αποθήκη 
υποδοχής, ο  Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία 
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προσκόμισης, το συμβατικό υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα στις 
διατάξεις του ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει. 

6. 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. 

7. Θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τόπο και τον  τρόπο παράδοσης 
των συμβατικών ειδών καθορίζονται  στους Ειδικούς Όρους. 

ΓΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 

1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών 
εξειδικεύεται από τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.  

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από τις 
Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) μέσα στην Ελλάδα, παρουσία του 
Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του διαχειριστή που παραλαμβάνει το 
συμβατικό είδος. 

3.  Για το σκοπό αυτόν, η Σύμβαση, μαζί με τα τυχόν επίσημα δείγματα, 
αποστέλλεται έγκαιρα στην αρμόδια  υπηρεσία ελέγχου παραλαβών της 
Αναθέτουσας αρχής, για την παραλαβή και εκτέλεση των περαιτέρω συναφών 
ενεργειών από την ΕΕΠ. Για τον έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών, η ΕΕΠ 
ενεργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 62 του ν.3433/2006. 

4. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβών, σε ειδικές περιπτώσεις 
ενισχύονται με έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη είναι 
συμβουλευτική.  

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών δεν 
υλοποιείται σε υλικό που περιλαμβάνει συναινέσεις και τεχνικές αλλαγές για τις 
οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η  διαδικασία έγκρισής των. 

6. Οι έλεγχοι ποιοτικής παραλαβής περιλαμβάνουν μία ή συνδυασμό 
από τις παρακάτω μεθόδους: 

6.1. Επιθεώρηση (Inspection), που περιλαμβάνει ελέγχους χωρίς την 
χρήση ειδικών οργάνων ή εργαστηρίων. Είναι μη καταστροφικός έλεγχος όπως 
μακροσκοπική εξέταση, διαστασιακό  έλεγχο, go-no-go και μετρήσεις. 

6.2. Επίδειξη (Demonstration), μία μέθοδος επαλήθευσης που 
περιλαμβάνει εμφανείς δοκιμαστικές λειτουργίες χωρίς τη χρήση ειδικών οργάνων ή 
εξοπλισμού. 

6.3. Ανάλυση (Analysis), που  περιλαμβάνει αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων με σκοπό την παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης και βασίζεται σε 
μελέτες, πιστοποιητικά ελέγχου και αποτελέσματα άλλων μορφών ελέγχων σε όλα τα 
επίπεδα. 

6.4. . Δοκιμή Αποδοχής (Acceptance Test), μία μέθοδος επαλήθευσης 
που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, εργαλεία, τεχνικές εξομοίωσης και διαδικασιών 
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εκτέλεσης για την αξιολόγηση λειτουργικών χαρακτηριστικών. Οι Δοκιμές Αποδοχής 
περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τις εξής κατηγορίες: 

6.4.1. Δοκιμές επίδοσης 

6.4.2. Δοκιμές Λειτουργικές 

6.4.3. Δοκιμές Περιβαλλοντικές 

7. Για την ποιοτική παραλαβή η ΕΕΠ προβαίνει, όπου απαιτείται, σε 
δειγματοληψία του συμβατικού είδους. Το σχέδιο και η μέθοδος δειγματοληψίας 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει εκπονήσει για τον σκοπό αυτό η  
αρμόδια Υπηρεσία  (ΓΔΑΕΕ) της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Το δείγμα και αντιδείγμα υποβάλλεται σε αναγνωρισμένο από την 
ΓΔΑΕΕ Κρατικό Εργοστάσιο ή Χημείο ή Εργαστήριο και σε περίπτωση αδυναμίας 
των φορέων του Δημοσίου, σε εξειδικευμένο και επίσημα αναγνωρισμένο φορέα του 
ιδιωτικού τομέα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του 
ν.3433/2006. 

9. Για τον έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών εφαρμόζονται 
επιπροσθέτως και οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3433/2006. 

10. Η δαπάνη για τον έλεγχο των δειγμάτων – αντιδειγμάτων και των 
πρακτικών εφαρμογών και δοκιμασιών υλικών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

ΓΟ-52 Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών 

1. Η ΕΕΠ αποφασίζει σε ολομέλεια και κατά πλειοψηφία και με 
υποχρεωτική καταχώριση ονομαστικώς των θέσεων των μειοψηφούντων και 
συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, εάν τα είδη 
είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ή πρωτόκολλο απόρριψης, εάν αυτά 
δεν συμφωνούν με αυτούς και θίγουν τα συμφέροντα του Δημοσίου, και καθορίζει 
συγκεκριμένα τις παρεκκλίσεις των ειδών. Υποδείγματα των πρωτοκόλλων ως 
Προσθήκη «3». 

2. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μέρους ή του συνόλου των 
συμβατικών ειδών, αφού υπογραφεί από την επιτροπή και ενώ στην παραλαβή 
παρίσταται ο  Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του και ο διαχειριστής της αντίστοιχης 
διαχείρισης υλικών, αποστέλλεται το μεν πρωτόκολλο παραλαβής στην υπηρεσία 
χρηματικής τακτοποίησης της προμήθειας, το δε πρωτόκολλο απόρριψης στην 
υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

3.  Η άρνηση του Αναδόχου ή του εκπροσώπου του να υπογράψει το 
σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό. 

4. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται: 

4.1. Στη διαχείριση υλικού, που είναι αρμόδια για την παραλαβή. 

4.2. Στον  Ανάδοχο. 

4.3. Στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4.4. Στην υπηρεσία ελέγχου παραλαβών προμηθειών. 

4.5.  Όπου απαιτείται. 

5.  Αν διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή συμβατικών ειδών, εκτροπή 

αυτών από τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία όμως είναι τέτοια που δεν καθιστά τα 
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είδη ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση 

του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να εγκρίνεται μερική ή ολική παραλαβή των ειδών με 

μειωμένη τιμή, ενώ το σχετικό ποσοστό μείωσης επί τοις εκατό (%)της συμβατικής 

αξίας του συμβατικού είδους προτείνεται από την ΕΕΠ. 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός τακτής 
προθεσμίας να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη. Η 
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 
τριάντα (30) ημερών. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο  Ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Εάν ο  Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση 
αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την 
παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση 
των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο 10% επί της 
αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα πριν την 
παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα 
παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω 
πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 
εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα 
υλικά περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις του άρθρου 53 του ν.δ.721/1970. 

7. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του  Αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα 
πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του έχοντος την 
οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν 
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η τυχόν παράτασή της και ο  Ανάδοχος δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, τότε η ποσότητα αυτή περιέρχεται στο 
Δημόσιο και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 του ν.δ.721/1970. 

8.  Με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας   
Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον  Ανάδοχο των υλικών που 
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο   Ανάδοχος 
να καταθέσει χρηματική εγγύηση που καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας 
που απορρίφθηκε. 

ΓΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 

1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών διενεργείται 
από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ), με την 
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παρουσία του Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου 
διαχειριστή υλικού. 

2. Η ποιοτική παραλαβή οιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να γίνει 
με τους παρακάτω τρόπους είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά: 

2.1. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

2.2. Με εργαστηριακή εξέταση. 

2.3. Με πρακτική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με καταμέτρηση. Οι 
τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στους όρους της Σύμβασης. 

3.  Όταν απαιτείται δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του  
Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος 
λήψης των δειγμάτων καθορίζονται στους όρους της Σύμβασης. Ο  Ανάδοχος 
ενημερώνεται με έγγραφη ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο της δειγματοληψίας, 
ενώ απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. 

4. Προκειμένου για προμήθειες μηχανημάτων γενικά, αυτά 
παραλαμβάνονται μόνο μετά από δοκιμή τους σε λειτουργία, εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά στη Σύμβαση. 

5. Η συσκευασία των υλικών που παραδίδονται πρέπει να είναι αυτή 
που ορίζεται από τη Σύμβαση ή διαφορετικά η τυποποιημένη στο εμπόριο. 

6. Τα είδη συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν για την παράδοση των 
υλικών δεν επιστρέφονται στον Ανάδοχο. 

7. Για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή συντάσσεται από 
την ΕΕΠ πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται ως Προσθήκη «3»  και 
υπογράφεται από την ΕΕΠ, τον Ανάδοχο και τον Διαχειριστή που το παραλαμβάνει. 

8. Ο χρόνος παραλαβής των υλικών εσωτερικού καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 

9.  Ο ακριβής τρόπος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των 
συμβατικών αντικειμένων εσωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

ΓΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 

1.  Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το εξωτερικό καθορίζεται στη 
Σύμβαση με βάση την κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας. 

2. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση 
τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει τον 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή σε διεθνές γραφείο 
ελέγχου πιστοποιημένο από αρμόδιο κρατικό φορέα. Το διεθνές γραφείο ελέγχου 
εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή η οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια 
ΕΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο 
ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους αξιωματικούς ή 
υπαλλήλους, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η 
επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην υπηρεσία πρακτικό του διενεργηθέντος 
ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες 
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 
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4. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθειών προβαίνουν στην 
παραλαβή των υλικών εξωτερικού με βάση τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου που 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μετά από ποσοτικό έλεγχο. Οι ΕΕΠ 
προμηθειών μπορούν να εκτελούν πρόσθετους ελέγχους για την τεκμηρίωση της 
ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας). 

5. Ο χρόνος παραλαβής των υλικών εξωτερικού καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 

6. Ο ακριβής τρόπος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των συμβατικών 
αντικειμένων εσωτερικού καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

ΓΟ-55 Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 

1. Αν ο  Ανάδοχος δεν συμφωνεί με την απόφαση της ΕΕΠ, με την 
οποία απορρίπτεται το σύνολο ή μέρος των υπό παραλαβή ειδών ή γίνεται δεκτή η 
παραλαβή τους με έκπτωση, δικαιούται να ζητήσει, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της παραλαβής με 
έκπτωση τιμής, την παραπομπή της υπόθεσης σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου 
και Παραλαβής. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται έγγραφα στον αρμόδιο φορέα που 
πραγματοποιεί την προμήθεια. 

2. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αφού λάβει 
υπόψη το σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του 
Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και αφού εξετάσει πάλι το υπό προμήθεια 
είδος με τον τρόπο που προβλέπει η Σύμβαση και επαναλάβει τους ελέγχους της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής, γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, με 
πρακτικό: 

2.1. Εάν εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Παραλαβών καλώς ή όχι. 

2.2. Εάν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί και ότι είναι ισότιμο 
με αυτό που καθορίζεται από τη Σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής, 
εφόσον οι διαφορές που εμφανίζονται είναι ασήμαντες και δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του. 

2.3. Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά με τη 
συμβατική τιμή ή με ελαττωμένη και σε ποιο ποσοστό ή να απορριφθεί οριστικά. 

3. Το πρακτικό της Επιτροπής, που υπογράφεται από όσους 
συμμετείχαν σε αυτή, υποβάλλεται στην υπηρεσία που συγκρότησε τη 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή, για έκδοση της σχετικής απόφασης, από τον έχοντα την 
οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία. Μετά την έκδοση της απόφασης η Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχο πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου 
ορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 248631 (ΦΕΚ β’905/13.7.2006) υπουργική 
απόφαση ή στο Π.Δ της παραγράφου 3 του Άρθρου 105 του ν.3978/2011 που θα την 
αντικαταστήσει. 

4. Ο  Ανάδοχος, εφόσον η διαφορά παραπέμφθηκε στη Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή, δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δημόσιο αποζημίωση για ζημία που 
υπέστη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση της τελικής 
απόφασης. 

5. Η συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και 
Παραλαβής από ανώτερους αξιωματικούς, που δεν πήραν μέρος στις επιτροπές 
διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλαβής του είδους που επανεξετάζεται και από 
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ένα μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει τον εμποροβιομηχανικό κλάδο, καθώς και ο 
τόπος και ο χρόνος συνεδρίασής της, ορίζονται έγκαιρα από τον αρμόδιο φορέα 
πραγματοποίησης της προμήθειας κατά περίπτωση. Στην παραπάνω Επιτροπή 
μπορούν να συμμετέχουν και μόνιμοι υπάλληλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

6. Έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους ή άλλες δαπάνες, που 
προκαλούνται στο πλαίσιο των ελέγχων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, βαρύνουν 
τον συμβαλλόμενο που αιτείται την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή. 

7. Με απόφαση του ΕΟΕ μπορεί να επανεξετάζεται το συμβατικό είδος 
από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, ακόμη και στην περίπτωση που 
παραλήφθηκε οριστικά από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. 

ΓΟ-56 Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά 

1. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού πρέπει 
να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή 
μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των 
δειγμάτων ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. Εάν στη σχετική Σύμβαση 
δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για 
τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 

2. Τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά, εφόσον 
απαιτούνται,  κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα – αντίδειγμα) 
όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, και λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην 
όμως, το ένα από αυτά αποστέλλεται απευθείας από την αρμόδια ΕΕΠ για 
εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 

3. Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την ΕΕΠ για 
να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας 
της παραλαβής των υλικών, εάν λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη 
διαδικασία ελέγχων. 

4. Εάν τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά είναι 
ευπαθή ή επικίνδυνα, ο υπηρεσιακός φορέας και ο πρόεδρος της αρμόδιας ΕΕΠ 
αντίστοιχα υποχρεούται να αναγράφει τούτο επί του δείγματος στην Ελληνική 
γλώσσα και να καθορίζει τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.  

5. Εάν για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι 
απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της 
υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του 
δείγματος.  

6. Λήψη μέρους του δείγματος, όταν απαιτείται, γίνεται ενώπιον του 
υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγμάτων. 

7. Εάν από τη Σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί 
διενεργούνται από εργαστήρια των ΕΔ και, αν δεν υπάρχουν, από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους ή από οιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, 
όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του 
ν.1943/1991 ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του 
ελέγχου. Σε περίπτωση αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων, οι έλεγχοι μπορεί να 
πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια. 
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8. Αν ο  Ανάδοχος διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών 
εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την κατ' έφεση εξέταση των οικείων 
αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας από 
το Γ.Χ.Κ. ή εάν λόγω της φύσης του υλικού ή της μορφής του ελέγχου το Γ.Χ.Κ. δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται από τα εργαστήρια 
των ΕΔ ή αν δεν υπάρχουν, από οιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, 
όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 
51 του ν.1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.1943/1991, εκτός από το εργαστήριο 
που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο 
κατάλληλο εργαστήριο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από αυτό που διενήργησε τον 
αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή 
άλλου φορέα. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την 
περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του Αναδόχου για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει 
να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση 
εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπαγγέλτως με απόφαση του έχοντος την οικονομική 
εξουσία ή δικαιοδοσία, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του 
πρωτοκόλλου της ΕΕΠ. Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του 
υπηρεσιακού φορέα και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο Ανάδοχος. 
Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρξει διαφωνία από τον 
εκπρόσωπο του υπηρεσιακού φορέα ή τον Ανάδοχο σε τεχνικό θέμα (όπως 
εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια 
σε σχετικό πρωτόκολλο και η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό 
Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι 
υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

 

9. Η επιστροφή των δειγμάτων του Αναδόχου, που κατατέθηκαν με την 

προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των 

ελέγχων, γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την 

αρμόδια ΕΕΠ και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και 

ευθύνη τους. Τα δείγματα που δεν παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω 

εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξης τους, εφόσον έχουν 

εμπορική αξία, άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή. 

10. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ' έφεση εξέταση 
επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των 
συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Τα δείγματα που δεν 
παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω εκποιούνται από την υπηρεσία 
παραλαβής και φύλαξης τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, άλλως καταστρέφονται 
από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή. 

ΓΟ-57 Εκπρόθεσμες Παραδόσεις 

1. 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 
ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες 
επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του συμβατικού είδους ως 
εξής: 
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1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4.  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». 

1.5. 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. 

1.6. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται 
ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι 
ημερολογιακές ημέρες. 

2. 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. 

3. 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, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο  

Ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 

προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος 

υπερημερίας επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη 

της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση 

του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του 

τόκου υπερημερίας. 

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της 
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο  
Ανάδοχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο  Ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων το 
πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικώς σε όλα τα μέλη της τα οποία 
ενέχονται ως προς τον φορέα εις ολόκληρον για την καταβολή του ποσού. 
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ΓΟ-58 Πληρωμές-Προκαταβολές 

1. Ως πηγές ή μέθοδοι χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και όλοι οι 
ισχύοντες τρόποι αυτοχρηματοδότησης, χρηματοδότησης ή συμφωνίας 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), αλλά και οιαδήποτε πρόσφορη μέθοδος που 
είναι εναρμονισμένη με την κείμενη νομοθεσία. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για τη διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων, που 
απορρέουν από τις συμβάσεις προμηθειών εξοπλιστικού υλικού του ΥΠΕΘΑ μπορεί 
να χρησιμοποιούνται οι τεχνικές διαχείρισης, που προσφέρουν οι διεθνείς 
χρηματαγορές, όπως συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος ή και επιτοκίου, συμφωνίες 
ανταλλαγής δικαιωμάτων. Η δυνατότητα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης 
αποπληρωμής καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Στην περίπτωση που 
προβλέπεται πρόταση χρηματοδότησης ο ΥΕΘΑ προκειμένου να αποφανθεί, μπορεί 
να συγκροτήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από αξιωματικούς ή 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή αν απαιτείται συναρμόδιων 
Υπουργείων με κοινή υπουργική απόφαση. 

2. Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα πληρωμών καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

3. Προθεσμιακός διακανονισμός του τιμήματος των προμηθειών 
επιτρέπεται και πραγματοποιείται με βάση όσα ορίζονται από τη σχετική Σύμβαση. 
Στις συμβάσεις προμήθειας υλικών δεν επιτρέπονται τμηματικές πληρωμές χωρίς 
παραλαβή υλικών ανάλογης αξίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση 
της προμήθειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σχεδίασης - ανάπτυξης - 
κατασκευής των προς προμήθεια υλικών με κάλυψη τραπεζικής εγγύησης. 

4. Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και με όσα ορίζονται 
στην κατακυρωτική απόφαση και τη σχετική Σύμβαση, είτε με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος (τακτικού ή προπληρωμής) είτε από την πάγια προκαταβολή και βάσει 
των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο αυτό και συμπληρώνονται από την 
κατακυρωτική απόφαση ή Σύμβαση. 

5. Για τις προμήθειες από το εξωτερικό η πληρωμή γίνεται με έμβασμα. 
Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  μετά  από  πλήρη  αιτιολόγηση   και  τεκμηριωμένη 

εισήγηση μπορεί να γίνεται η πληρωμή με άνοιγμα πίστωσης υπέρ του Αναδόχου με 
απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 48 του ν.3433/2006. 

6.  Ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους. 

7. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των 
συμβατικών ειδών στον Ανάδοχο είναι: 

7.1. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας: 

7.1.1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, 
συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής 
του υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, όπως καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 

7.1.2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
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7.1.3. Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής του Αναδόχου που να αναφέρει 
την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου όταν το 
τιμολόγιο δεν φέρει την εν λόγω ένδειξη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου 
διαφορετικό δικαιολογητικό. 

7.1.4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

7.1.5. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. 

7.1.6. Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή 
Κωδικοποίησης Υλικού, όπως Προσθήκη «1» του παρόντος, όπου απαιτείται. 

7.1.7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από 
τη Σύμβαση. 

7.2. Για προμήθειες από το εξωτερικό: 

7.2.1. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα 
του αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος 
πληρώνεται στον τόπο προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο 
παράδοσης. 

7.2.2. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών. 

7.2.3. Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής του Αναδόχου, που θα φέρει 
την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου διαφορετικό 
δικαιολογητικό. 

7.2.4. Νόμιμο αποδεικτικό εξόφλησης του Αναδόχου, εάν το 
τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. 

7.2.5. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. 

7.2.6. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής 
του υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας όπως καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 

7.2.7. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

7.2.8. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, 
εφόσον από τη Σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στις αποθήκες των ΕΔ. 

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

7.2.10. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, όπως καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους. 

7.2.11. Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή 
Κωδικοποίησης Υλικού, όπως της Προσθήκη «1» του παρόντος. 
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7.2.12. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από 
τη Σύμβαση. 

8. Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε 
αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με τη 
Σύμβαση. 

9. Για προμήθειες - υπηρεσίες μέσω υπηρεσιών εξωτερικού των ΕΔ και 
εάν το αντικείμενο των πληρωμών υπάγεται ανελαστικά σε διαφορετική νομοθετική 
ρύθμιση ή συναλλακτικά ήθη της χώρας προμήθειας, παρέχεται η δυνατότητα 
απόκλισης από τους προαναφερόμενους τρόπους εξόφλησης κατόπιν έγκρισης των 
αρμόδιων υπηρεσιών οικονομικής μέριμνας των κλάδων των ΕΔ. 

10. Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο με την προσφορά του, 
χορηγείται κατά την κρίση της υπηρεσίας και μετά από απόφαση εκείνου που έχει 
δικαίωμα έγκρισης της δαπάνης έντοκη προκαταβολή, με παροχή ισόποσης 
τραπεζικής εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας. Το ποσοστό 
προκαταβολής ανέρχεται μέχρι 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
που Ανάδοχος εξωτερικού ζητήσει και εγκριθεί με απόφαση του οργάνου των ΕΔ 
που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, την πληρωμή του τιμήματος με 
άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου πίστωσης, δεν επιτρέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

11. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με 
το επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

12. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή 
μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών συμψηφίζονται, 
αναλογικά με την αξία των ειδών που παραδίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη 
αναπροσαρμογή της εγγύησης προκαταβολής. 

13. Οι πληρωμές στους εκτός της χώρας Αναδόχους των ΕΔ 
διενεργούνται με έμβασμα μέσω του Τραπεζικού Συστήματος είτε απευθείας σε 
αυτούς είτε μέσω των υπηρεσιών των ΕΔ στο εξωτερικό, ή με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο τρόπος πληρωμής 
του δικαιούχου με έμβασμα μέσω ειδικού τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος 
αποτελεί απλή αποστολή χρημάτων με δικαιολογητικό μόνο την απόδειξη αυτού που 
εισέπραξε. 

14. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οργάνου των ΕΔ που έχει την 
οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο του 
εξωτερικού μπορεί να πραγματοποιείται με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, 
ενέγγυου πίστωσης, η οποία πρέπει να εκτελεσθεί βάσει των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται με την εν λόγω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Ο υπόψη τρόπος πληρωμής μπορεί να 
γίνει μόνο μετά από πλήρως αιτιολογημένη και εναρμονισμένη με τα συμφέροντα του 
Δημοσίου εισήγηση του αρμόδιου φορέα. 

15. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται 
θέματα που αναφέρονται ιδιαίτερα στα εξής: 

15.1. Έκδοση οδηγιών προς την τράπεζα. 

15.2. Έκδοση του χρηματικού εντάλματος. 
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15.3.  Άνοιγμα πίστωσης από την τράπεζα. 

15.4. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων. 

15.5. Εντολή προς την τράπεζα για την πληρωμή της προμήθειας του 
αντιπροσώπου, μετά την παραλαβή του υλικού, καταβολή των κρατήσεων, κατάθεση 
του υπόλοιπου αδιάθετου ποσού στο Δημόσιο Ταμείο και αποστολή στην αρμόδια 
υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών απόδοσης του χρηματικού εντάλματος. Η 
καταβολή σε ευρώ της προμήθειας του αντιπροσώπου γίνεται με βάση το δελτίο 
τιμής συναλλάγματος της ημερομηνίας του ανοίγματος της πίστωσης από την 
τράπεζα. 

16. Τα χρονικά όρια της ισχύος της πίστωσης που ανοίχθηκε 
περιορίζονται από την επιτρεπόμενη προθεσμία απόδοσης λογαριασμού κάθε ΧΕΠ. 

17. Η πίστωση που ανοίχθηκε τροποποιείται επί: 

17.1. Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου. 

17.2. Μερικής ή ολικής ματαίωσης της προμήθειας. 

17.3. Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου. 

17.4. Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού με την 
έκδοση νέου ΧΕΠ, συμπληρωματικού του πρώτου. 

18. Δυνατότητα πληρωμής αλλοδαπού Οίκου σε καθαρές τιμές 
αλλοδαπού νομίσματος, που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, για 
προμήθειες των κλάδων των ΕΔ, υπάρχει μόνο εφόσον προβλεφθεί συμβατικά, και 
αφορά περιπτώσεις προμηθειών που γίνονται εκτός της χώρας. 

19. Οι κρατήσεις στις παραπάνω δαπάνες που προβλέπονται υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων, εφόσον δεν γίνονται δεκτές από τους αλλοδαπούς οίκους, 
προσαυξάνουν το κόστος (αξία υλικού και υπόλοιπες δαπάνες μέχρι την παράδοσή 
του στις αποθήκες των ΕΔ) του υπό προμήθεια είδους, κατά ποσοστά που 
αναλογούν και ισχύουν κάθε φορά, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
των κλάδων των ΕΔ. 

20. Εφόσον το συμβατικό αντικείμενο αφορά σε υπηρεσίες, τα 
δικαιολογητικά και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.  

ΓΟ-59 Επιστροφή του Σταθερού και μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους 

1. Εάν κατά την εκτέλεση της προμήθειας ενός συμβατικού είδους 
προκύψει κόστος έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, πιστοποίησης, ενσωμάτωσης και 
ολοκλήρωσης συστημάτων ή υποσυστημάτων που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, 
τότε, αν αυτό το κόστος συμπεριλαμβάνεται ή θα συμπεριληφθεί από τον ανάδοχο 
στο κόστος του ίδιου συμβατικού είδους που προσφέρεται ή θα προσφερθεί, ολικώς 
ή μερικώς, σε άλλον πελάτη του, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ αναλογία, το μη επαναλαμβανόμενο κόστος για το 
υπόψη υλικό (Non Recurring Cost), συμπεριλαμβανομένης της διαχρονικής 
προσαρμογής του τιμήματος, σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, οι παράγοντες του 
οποίου είναι: 

1.1. το μη επαναλαμβανόμενο κόστος (σταθερό) που πλήρωσε η 
Υπηρεσία στον Ανάδοχο για το υπόψη συμβατικό είδος, 
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1.2. η συνολική ποσότητα του συμβατικού είδους για όλους τους 
επόμενους πελάτες του αναδόχου, 

1.3. η ποσότητα συμβατικού είδους, 

1.4. η ποσότητα του συμβατικού είδους στη Σύμβαση του πελάτη του. 

2. Οι τιμές των παραγόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
καθορίζονται με βάση τη χρέωση της Αναθέτουσας Αρχής με το μη 
επαναλαμβανόμενο κόστος και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας επόμενων 
πελατών του αναδόχου, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή, 
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

3. Οι ειδικές λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού και τη 
διαδικασία επιστροφής του σταθερού και μη επαναλαμβανόμενου κόστους για το υπό 
προμήθεια είδος καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

ΓΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο-  Κρατήσεις και Εισφορές – Φόροι 
και Δασμοί.  

1. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, τα οποία καταστρέφονται 
κατά τις δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών – εργοστασιακών 
ελέγχων, βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη Σύμβαση. 

2. Τα έξοδα συσκευασίας  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, καθώς και των 
εργαστηριακών – εργοστασιακών ελέγχων, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο 
στο εξωτερικό και εσωτερικό, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

4. Πρόσθετοι έλεγχοι που εκτελούνται από τις Επιτροπές Ελέγχου και 
Παραλαβής κατά την παραλαβή των υλικών εξωτερικού για την τεκμηρίωση της 
ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας), βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5. Σε περίπτωση που ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών 
από το εξωτερικό ανατεθεί σε διεθνές γραφείο ελέγχου τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα 
πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές 
γραφείο ελέγχου, ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από τον 
απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους. 

6. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις 
ΕΕΠ βαρύνει τους Αναδόχους και δεν καταβάλλεται. 

7. Το κόστος των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα 
ιδιωτικά εργαστήρια, σε περίπτωση αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων, βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

8. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά περιλαμβάνονται στους Ειδικούς Όρους. Η πληρωμή των 
κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους 
Ειδικούς Όρους. 

9. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με 
εισφορές υπέρ Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή αντίστοιχου φορέα, 
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος ή οι υποκατασκευαστές του απασχολήσουν εντός 
της Ελλάδας προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
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10. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με 
εισφορές, και κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε 
επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος εντός της Ελλάδας για 
την υλοποίηση ή τη διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας προμήθειας. 

11. Οιοιδήποτε και όλοι οι φόροι και δασμοί που επιβάλλονται από την 
Ελληνική Δημοκρατία αποκλειστικά και μόνο για την εισαγωγή και παράδοση των 
Συμβατικών Ειδών της Σύμβασης θα επιβαρύνουν την  Αναθέτουσα Αρχή. 

12. Οιοιδήποτε και όλοι οι φόροι και οι δασμοί που επιβάλλονται από 
Κράτη και Αρχές εκτός της Χώρας της Αναθέτουσας Αρχής που συνδέονται με την 
εκτέλεση της προμήθειας επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

13. Η καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την υπόψη 
προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο 
οποίος κυρώθηκε με το  ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει. 

14. Τα συμβατικά είδη δεν επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/2003 (Εφημ. Ε.Κ./L 25/30.1.2003) του 
Συμβουλίου. 

15. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με φόρους, 
και δασμούς του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που θα 
αναπτύξει ο Ανάδοχος στη Χώρα της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση ή τη 
διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας προμήθειας. 

16. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνονται με το φόρο 
εισοδήματος υπέρ του Ελληνικού κράτους που παρακρατείται από κάθε πληρωμή 
προς τον Ανάδοχο ή τους υποκατασκευαστές του για υπηρεσίες που παρέχονται στη 
Χώρα της Αναθέτουσας Αρχής και που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης. Η εν λόγω παρακράτηση θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος  
κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει. 

17. Τυχόν άλλα έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο 
περιλαμβάνονται στους Ειδικούς Όρους 

ΓΟ-61 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου – Κυρώσεις 

1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη 
Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν 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. 

3. Στον Ανάδοχο 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 
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συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

3.1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου 
για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του κλάδου που ενεργεί την 
προμήθεια. 

3.2. 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. 

3.3. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε 
στον έκπτωτο από τη Σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει 
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 
για τόκο υπερημερίας. 

4. Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και 
της επ' αυτού γνωμοδότησης. 

5. Εάν η προμήθεια του συμβατικού είδους σε βάρος του έκπτωτου 
Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της Σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, 
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται 
υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

6. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της 
ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για θετική 
ζημία που προήλθε από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την 
προμήθεια που του κατακυρώθηκε. 

7. Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ή κήρυξης του  Αναδόχου 
ως εκπτώτου και μέχρι την επιστροφή της προκαταβολής οφείλεται τόκος 
υπερημερίας. Τόκος υπερημερίας οφείλεται και επί εκπρόθεσμων παραδόσεων 
σύμφωνα με σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3433/2006. 

8. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή 
μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εισπράττονται, με 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί 
είσπραξης δημοσίων εσόδων διατάξεις, σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως 
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εκπτώτου ή λύσης της Σύμβασης και εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβολή 
και τους τόκους μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για αυτό. 

9. Για το χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμοδίως ότι 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο 
Ανάδοχος έχει λάβει τέτοια. 

ΓΟ-62 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

1. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή τη Σύμβαση, όταν: 

1.1. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε 
ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

1.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. 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: 

2.1. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας 
υπηρεσίας. 

2.2. Ανωτέρα βία. 

3. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης 
Σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωση τους και να βεβαιώνονται από σχετικά 
έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο  Ανάδοχος θα πρέπει 
να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους 

 

ΓΟ-63 Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου 

Τα κάθε φύσης δικαιώματα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου που ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, των 
Οργανισμών και των εν γένει Εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, που 
απορρέουν από μη εφαρμογή των όρων συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, με φροντίδα 
της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια. 

ΓΟ-64 Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή 
υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. 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΄) 
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«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει. 

3. 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. 

ΓΟ-65 Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου, Αναδόχου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και 
νομικών προσώπων που απορρέουν εκατέρωθεν από την ίδια Σύμβαση προμήθειας 
ή από συνδεδεμένες με αυτή συμβάσεις. 

ΓΟ-66 Αλλαγή στην Κατοχή των Μετοχών της Αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας 

Στις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας για οιαδήποτε αλλαγή στην κατοχή 
των μετοχών της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας που συνεπάγεται τον έλεγχο της 
διοίκησης της ή αλλαγή στην κατοχή μετοχών ή μετασχηματισμός της σε άλλη 
εταιρική μορφή ενημερώνεται εγγράφως από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ο 
ΥΕΘΑ. Ο τελευταίος δύναται ή να συναινέσει στην προαναφερθείσα μεταβολή της 
κατοχής των μετοχών ή να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση θεωρούμενης της 
μεταβολής αυτής της μετοχικής σχέσης ως σπουδαίου λόγου. 

ΓΟ-67 Έλεγχος και Επιθεώρηση των Υποψηφίων 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με δικές της δαπάνες να αναθέτει σε 
ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία την επιθεώρηση και τον έλεγχο όλων των συμβατικών 
σχέσεων και πληρωμών των Υποψηφίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, με τους υπεργολάβους, 
προμηθευτές τους και παρόχους υπηρεσιών ή οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την 
ανατεθείσα Σύμβαση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που κοινοποιείται σε αυτούς. 

2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της παραγράφου 1, η Αναθέτουσα Αρχή, 
μέσω της ελεγκτικής εταιρίας, δικαιούται να ελέγχει κάθε έγγραφο και στοιχείο, 
έντυπο ή ηλεκτρονικό, ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους και οπουδήποτε 
και εάν αυτά φυλάσσονται, όπως ιδίως τα λογιστικά, εταιρικά και εμπορικά βιβλία και 
την ηλεκτρονική αλληλογραφία των Υποψηφίων και να λαμβάνει αντίγραφα ή 
αποσπάσματά τους. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρούσας παραγράφου, στην 
έννοια του  Υποψηφίου εμπίπτουν και οι διοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι, 
διαχειριστές, εντεταλμένοι στη διοίκηση ή τη διαχείριση, καθώς και το προσωπικό με 
κάθε είδους σχέση εργασίας, όπως και οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία. 

3. Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται να διευκολύνουν τη 
διαδικασία του ελέγχου και διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές της Αναθέτουσας Αρχής 
έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τους ζητείται και που 
βρίσκεται στην κατοχή ή τον έλεγχό τους. 

4. Οι ελεγκτές δικαιούνται να θέτουν ερωτήσεις στο προσωπικό και στη 
διοίκηση των Υποψηφίων της παραγράφου 1 σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα 
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εμπίπτει στο αντικείμενο του ελέγχου, όπως αναφορικά με τις συναλλαγές των  
Υποψηφίων  σε σχέση με την ανατεθείσα Σύμβαση. Ο έλεγχος διεξάγεται κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες των Υποψηφίων. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο τις 
παραπάνω πληροφορίες, δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Υποψηφίου, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου. 

6. Εάν οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 αρνούνται, παρεμποδίζουν με 
οποιονδήποτε τρόπο ή δυσχεραίνουν  τον έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 του ν.3978/2011, ιδίως εάν αρνούνται  να επιδείξουν τα αιτούμενα 
βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν  αντίγραφα ή αποσπάσματα ή 
να παράσχουν απαντήσεις σε ερωτήματα των ελεγκτών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της 
παράβασης, να κηρύξει τον Υποψήφιο έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού 
ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης που έχει 
συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να 
επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον 
αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό 
διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών. 

ΓΟ-68 Μεταβολές στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και στη Διοίκηση του 
Υποψηφίου 

1. Σε περίπτωση που η οικονομική αξία της Σύμβασης προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του  
ν.3978/2011, είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ, εάν ο Υποψήφιος  ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν είναι ατομική επιχείρηση, 
γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ταυτότητα: 

1.1. Των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων 
ψήφου στο κεφάλαιο του Υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της συμμετοχής αυτής. 

1.2. Των προσώπων που, αν και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα 
της προηγούμενης περίπτωσης, ασκούν τον έλεγχο του Υποψηφίου, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3978/2011. 

1.3.  Των μελών των οργάνων της διοίκησης του Υποψηφίου μαζί με το 
βιογραφικό σημείωμα αυτών. 

2.  Οι Υποψήφιοι της παραγράφου 1 γνωστοποιούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή, μετά τη σύναψη της Σύμβασης, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες αφότου 
συντελεστεί, την απόκτηση ή εκχώρηση συμμετοχών στο κεφάλαιό τους, οι οποίες 
επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα ή τα στοιχεία των προσώπων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
ν.3978/2011. Η ίδια υποχρέωση ισχύει όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά ή 
παύει να έχει, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του αναδόχου, κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3978/2011, και σε κάθε περίπτωση 
συγχώνευσης, διάσπασης, απορρόφησης, αλλαγής νομικής μορφής ή άλλου 
εταιρικού μετασχηματισμού του αναδόχου. 



Α-80 

3. Μέσα σε τρεις μήνες από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 ν.3978/2011, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται: 

3.1.  Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή 
εταιρικό μετασχηματισμό, όταν πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας 
ή δημόσιου συμφέροντος και να ζητήσει από τον Υποψήφιο τα κατά την κρίση της 
απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη προθεσμία που δεν 
υπερβαίνει τους δύο μήνες. Μετά την εξέταση των στοιχείων αυτών, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή 
δημόσιου συμφέροντος, να καταγγείλει τη Σύμβαση. Η μη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης 
υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων από τον Ανάδοχο δίνει στην Αναθέτουσα Αρχή 
το δικαίωμα να καταγγείλει, άνευ ετέρου, τη Σύμβαση. 

3.2. Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή 
εταιρικό μετασχηματισμό, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος και να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε κάθε 
περίπτωση, λόγο δημόσιου συμφέροντος συνιστά ιδίως η πιθανολόγηση ότι τα 
πρόσωπα που πραγματοποίησαν τη συμμετοχή ή ασκούν έλεγχο στον Ανάδοχο, 
περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα 
συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για να εγγυηθούν την 
οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν την ορθή διαχείριση της 
υπό εκτέλεση Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της ή να εξασφαλίσουν την 
αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών που δυνητικά θα 
μπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συμφέροντα ή εάν η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
αμφιβολίες για τη νομιμότητα προέλευσης, την αληθή κυριότητα ή την επάρκεια των 
οικονομικών πόρων των προσώπων που πραγματοποίησαν τη συμμετοχή ή ασκούν 
έλεγχο στον Ανάδοχο, καθώς και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν άμεσα ή 
έμμεσα τα πρόσωπα αυτά. 

4. Η καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 12 του ν.3978/2011 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και 
ισχύει από την κοινοποίησή της στον Ανάδοχο, όπως προβλέπει η σχετική Σύμβαση. 
Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον Ανάδοχο  κατάπτωση 
των εγγυητικών επιστολών και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών ετών. 

ΓΟ-69 Αρχές που Διέπουν τη Σύναψη Συμβάσεων 

Η Αναθέτουσα Αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια. 

ΓΟ-70 Υποχρεώσεις Εχεμύθειας των Αναθετουσών Αρχών 

 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3978/2011, ιδίως εκείνων που 
αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 παράγραφος 2 και στο άρθρο 53, και σύμφωνα προς το 
ελληνικό δίκαιο, ιδιαίτερα τη νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση 
και με την επιφύλαξη κεκτημένων μέσω Σύμβασης δικαιωμάτων, η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει Υποψήφιοι  και τις οποίες 
αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 
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ΓΟ-71 Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει στους οικονομικούς φορείς 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών, 
τις οποίες κοινοποιούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών και 
ανάθεσης της Σύμβασης. Μπορεί επίσης να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των υπεργολάβων τους στις απαιτήσεις αυτές. 

 

Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 
 Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
«1» Ρήτρα Σχετική με την Προμήθεια Τεχνικών Δεδομένων για Αναγνώριση      

Υλικών για Προμήθεια Μέσα στο Σύστημα Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ 
«2»  Εγγυητικές Επιστολές 
«3»  Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή Απόρριψης 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ. & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ  
31 Μαρ 21 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/20 
 

 

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).  
 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 
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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.  
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 8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτελέσεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) 
να καλύπτει και της υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.  
 
Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 
 Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 
«1» Βεβαίωση Παροχής Στοιχείων Κωδικοποίησης 
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Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «1/Α» στην 
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού 10/20 

 
(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 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΥΛΙΚΩΝ 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(α) 
 

(β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 
 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ. & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ  
 31 Μαρ 21 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/20 

 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
  1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 33 του 
ν.3433/2006 εγγυητική επιστολή 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 επιστολή 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 επιστολή προκαταβολής, θα καταρτίζεται όπως 
καθορίζεται με το Υπόδειγμα του Προσαρτημένου «3» της παρούσας 
προσθήκης. 
 
  4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 33 του 
ν.3433/2006 εγγυητική επιστολή 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 αναγνωρισμένο 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 αναγράφονται κατά περίπτωση στα συνημμένα 
υποδείγματα. 
 
Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 
 Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
«1» Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
«2» Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
«3» Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 
«4» Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 



Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «2/A» στην   
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού 10/20 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 …i 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
           …ii 
          Προς  …iii 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …iv 

Κύριοι, 
 Με την παρούσα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση 
μέχρι το ποσό των …v (στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας), υπέρ τ …vi 
για την συμμετοχή τ... στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στ …vii την …viii, με βάση 
την …ix προκήρυξη, για την προμήθεια …x, όπως και σε τυχόν επαναλήψεις του. Σε 
περίπτωση που η εγγύησή μας αυτή δίδεται υπέρ κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων, σας δηλώνουμε ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

ανεξαιρέτως 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 …xi. 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, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το 
παραπάνω αναγραφόμενο 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 καταλογισθεί, ολικά ή μερικά, σε βάρος 
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. 
Σημειώνουμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών από το πιστωτικό μας ίδρυμα δεν 
έχει υπαχθεί 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 ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 
           
   Με τιμή, 
           
   …xii 
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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 ή 

ένωσης οικονομικών φορέων, υπέρ του οποίου 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. 
 

 
                                            

 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 
 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «2/A» στην   
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού  10/20 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 …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 ή ένωσης οικονομικών φορέων, 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, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το 
παραπάνω αναγραφόμενο 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 βάρος 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 υπαχθεί 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 ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 
           
   Με τιμή, 
    
 
 
   
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. 
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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 ή 

ένωσης οικονομικών φορέων, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση. 

7 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 
Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 
 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  

 
 

 



Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «2/A» στην   
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού 10/20  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 …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 απαιτητοί, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν.3433/06 και  ν. 3978/2011),), 
υπέρ τ …6 για την εξασφάλιση 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 ή ένωσης οικονομικών φορέων, σας δηλώνουμε ότι 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων ανεξαιρέτως των κοινοπρακτούντων μερών 
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, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το 
παραπάνω αναγραφόμενο 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 βάρος 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 υπαχθεί 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 ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών.  

           
   Με τιμή, 
   
 
 
 
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. 
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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 ή 
ένωσης οικονομικών φορέων, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση. 

7 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 

 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
 

 

 

 

 
 

 



Προσαρτημένο 4 στην Προσθήκη «2/A» στην   
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού  10/20 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 …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 ή ένωσης οικονομικών φορέων, 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 καμία 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, 
παραιτούμαστε δε ρητά από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και της δίζησης. Το 
παραπάνω αναγραφόμενο 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 βάρος 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 υπαχθεί 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 ίδρυμα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 
           
   Με τιμή, 
    
  
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. 
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6 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή 

ένωσης οικονομικών φορέων , υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση. 

7 Στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία) προκήρυξης. 

8 Αντικείμενο της προμήθειας. 

9 Ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 
 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
 

 

 

 



 
 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ. & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ  

31 Μαρ 21 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/20 

 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 

 Σε εφαρμογή των διατάξεων του 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» (ΦΕΚ Α’ 137), τα πρωτόκολλα παραλαβής ή 
απόρριψης 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 

παραλαβή 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 
παραλαβών των προμηθειών για την απόρριψη των συμβατικών ειδών, θα 

καταρτίζεται όπως καθορίζεται με τα υποδείγματα του Προσαρτημένου 2 της 
παρούσας. 
 

 γ. Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 εδ. β του άρθρου 64 του ν. 
3433/2006 πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την δευτεροβάθμια 
επιτροπή ελέγχου και παραλαβής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή ή την απόρριψη συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως 
καθορίζεται με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου 3 της παρούσας. 
 

Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 
 Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 
  

  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
«1» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 

«2» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Απόρριψης 
«3» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή 

Απόρριψης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής 

 



Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «3/A» στην  
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού 10/20 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

 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, 
προκειμένου 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 Παράρτημα) τα οποία αποτελούν……. (9)…..  του 
συμβατικά συμφωνημένου προς παράδοση υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω 
υλικά προσκομίσθηκαν 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.  ………………………………  
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 
παραπάνω 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)………………………………………………. 



Α-3-1-2 
 

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

5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των 
προσκομισθέντων υλικών, η οποία έγινε με ακριβή καταμέτρησή τους, επί τη παρουσία 
του……(13)…… , διατεταγμένου Διαχειριστή της ….(14)……στον οποίο και παρέδωσε τα 
ελεγχθέντα και παραληφθέντα υλικά. 
 

6. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε 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 Διαχειριστή των υλικών και τον εκπρόσωπο του προμηθευτή. 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 που παρέλαβε                                                                      

 Ο Προμηθευτής  
                                                                                                                       (ή ο  εξουσιοδοτημένος   
                                                                                                                        εκπρόσωπος του) 
…………………………………….                                                                           ……………………………………… 
 
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 
υφίσταται 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. 
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(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 
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. 
 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 
 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
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Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «3/A» στην   
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού 10/20 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 

          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, 
προκειμένου 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 
Παράρτημα) τα οποία αποτελούν…..  (9)…. του συμβατικά συμφωνημένου προς 
παράδοση υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο 
εμπρόθεσμα. 
 

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 
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. ……………………………  
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 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 
άποψη, τους όρους της….(2)…  Σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να 
παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, 
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διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή οι ακόλουθες παρεκκλίσεις των ελεγχθέντων υλικών, σε 
σχέση με τα καθοριζόμενα στην σύμβαση: 

α. ………(12)………………  
β. ……………………………  
Υ. …………………………..  
δ. …………………………….  

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

5.  Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε  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 εκπρόσωπος 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 
εξουσιοδοτημένος  

εκπρόσωπος του) 
…………………………              
 
                                                                                                                                               
…………………………                                               
 
 
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 
υφίσταται 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. 
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(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 
πρωτόκολλο. 

(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. 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 
 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
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Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «3/A» στην   
Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού 10/20 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

 

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 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, 37 παρ.1, 38, 54, 62 ,63 και 64. 
                           γ. Την……..(1)…….. Διαταγή Συγκρότησής της. 
                           δ. Την……… (6)……  σχετική απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία 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 νόμιμα από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. 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 64 του ν. 3433/2006 παραλήπτες. 
 

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. 
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(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. 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Κασίδης 
 Τμηματάρχης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠ&ΣΣΞ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής 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 
  31 Μαρ 21 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ   
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/20        
   
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΕΟ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240GD ΚΑΙ  

STEYER 680Μ» 
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί 
 
ΕΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Τεχνικά Έγγραφα 
 
  1.1 Η διαδικασία σύναψης της συμφωνίας- πλαίσιο και εκτέλεσης των 
επιμέρους συμβάσεων της παρούσας διακήρυξης διέπεται επιπρόσθετα του 
αντίστοιχου ΓΟ-1 και από την Υπ’ Αριθμ Φ.600.14/63/748680/Σ.4732/19 Οκτ 
19/ΓΕΣ/Γ3/2 Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος «Προμήθεια 
Ανταλλακτικών Οχημάτων M/S 240GD- STEYR 680M». 
 
  1.2 Τεχνικά Έγγραφα Σύμβασης. Για την κατάρτιση της παρούσας 
ελήφθησαν υπόψη ή/και γίνεται μνεία στα ακόλουθα τεχνικά έγγραφα: 
 

1.2.1 NATO Standardization Agreements: 
 

 1.2.1.1 STANAG 3150, 3151, 4177, 4199,4438 «Περί ρήτρας 
κωδικοποίησης, με το καθεστώς (status) που υφίσταται την ημέρα δημοσίευσης της 
προκήρυξης. 

 
 1.2.1.2 STANAG 4569 «Protection levels for occupants of 

logistic and light armored vehicles», με το καθεστώς (status) που υφίσταται την 
ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης. 

 
 1.2.1.3 STANAG 4107 «Mutual Acceptance of Government 

quality assurance and usage of the allied quality assurance publications» 
 

1.2.2 NATO Allied Administrative Publications (AAP): 
 
  1.2.2.1 AAP-6  “NATO Glossary of Terms and Definitions” 

 
 1.2.2.2 AAP-15 “NATO Glossary of Abbreviations used in 

NATO Documents and Publications” 
 
 1.2.2.3 AAP-42 “NATO Glossary of Standardization Terms 

and Definitions” 
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1.2.3 Άλλα Πρότυπα, ως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της 

προκήρυξης: 
 

     1.2.3.1 ISO 9001:2008 “Quality Management Systems - 
Requirements”. 
 
     1.2.3.2  ISO/IEC 12207 “Systems And Software Engineering-
Software Life Cycle Processes” 
  

 1.2.3.3 “Quality Management Systems - Fundamentals and 
Vocabulary” 

 
 1.2.3.4 INCOTERMS “Διεθνείς Εμπορικοί Όροι του Διεθνούς 

Εμπορικού Επιμελητηρίου” 
 
 1.2.3.5 ISO 9000/2005 “Quality Management Systems – 

Fundamentals and Vocabulary” 
 

ΕΟ-2 Πρόσθετοι Ορισμοί 
 
  2.1 Ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης 
της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως αναγράφονται στο ΓΟ-2. 
 
  2.2 Συντομογραφίες 
 
   2.2.1 ΓΕΣ: Γενικό Επιτελείο Στρατού 
  
   2.2.2 ΑΣΔΥΣ: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού 
 
   2.2.3 ΔΠΜ: Διεύθυνση Προμηθειών 
 
   2.2.4 ΓΔΟΣΥ: Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης. 
 
   2.2.5 ΔΥΠΟΣΤΗ: Διεύθυνση Υποστηρίξεως (πλέον Γ3) 
 
   2.2.6 ΔΥΠ: Διεύθυνση Υλικού Πολέμου  
 
   2.2.7 Ο/Σ: Οπλικό Σύστημα 
 
   2.2.8 ΑΕΥΠ: Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος 
 
   2.2.9 ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
 
   2.2.10 ΕΕΠ: Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών 
 
   2.2.11 ΚΕΥ: Κέντρο Ελέγχου Υλικών 
 
ΕΟ-4 Δικαίωμα συμμετοχής 
 
  Επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα από τρίτες χώρες, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.2 του ν.3978/2011.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
 
ΕΟ-8 Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης 
 



Β - 3 

./. 

  8.1 Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία είναι ο κ. ΥΕΘΑ. 
 
  8.2 Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.  
 
  8.3 Υπηρεσία  της  Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη διαδικασία για τη 
σύναψη της σύμβασης είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΤΕΠΣ-ΣΞ Διεύθυνση: Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο 
Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική- Γραμματεία Εισερχομένης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7466181 FAX: 210-7755188, e-mail: 
army.dppc@gdaee.mil.gr. 
 
  8.4 Η προμήθεια των υλικών του Υποπρογράμματος «Προμήθεια 
ανταλλακτικών M/S 240GD- STEYR 680M», θα πραγματοποιηθεί με τη «Διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού» για την υπογραφή 
«Συμφωνίας Πλαίσιο» 3ετούς διάρκειας με έναν οικονομικό φορέα, διαιρετή κατά 
τύπο οχήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του Ν.3978/11 και με βάση τα 
στοιχεία αναγνωρίσεως των υλικών [NSN ή με το P/N και το NCAGE ή 
«ισοδύναμο» (σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2ε του άρθρου 3 του 
Ν.3433/06 και της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του Ν.3978/11)], όπως φαίνονται 
στα Παραρτήματα «Α» και «Β». 
 
  8.5 Περίληψη της προκήρυξης απεστάλη για δημοσίευση ως ακολούθως: 
 

8.5.1 Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 8.5.2 Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

 
 8.5.3 Στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» και 

www.mod.mil.gr. 
  
  8.5.4 Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς: 
 
 8.5.4.1 Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και 

εμπορικά Επιμελητήρια. 
 
 8.5.4.2 Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ) 
 
  8.6 Οι αιτήσεις των Υποψηφίων μπορούν να υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την ημέρα και ώρα που θα 
καθορίζονται στην προκήρυξη. 
 
  8.7 Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή ως ακολούθως: 
 

8.7.1 Σε έντυπη μορφή από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- Διεύθυνση: Παν. Κανελλοπούλου 5, 
Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902) ΤΚ 11525, Αττική- Γραμματεία 
Εισερχομένης Αλληλογραφίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7466181 FAX: 210-
7755188, e-mail: army.dppc@gdaee.mil.gr, καθημερινά από 09:00 έως 14:00 εκτός 
Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών στην τιμή των #15,00# € ανά αντίγραφο 
για τα πρώτα 50 φύλλα και 0,30€ για κάθε επόμενο φύλλο μετά το 50ό. 

 
8.7.2  Σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ 

www.mod.mil.gr. 
 
8.7.3 Διευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας 

http://www.mod.mil.gr/
http://www.mod.mil.gr/
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διακήρυξης καταβάλλεται από τους υποψηφίους για την έντυπη έκδοση αυτής, με 
καταβολή μετρητών στη Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ως 
μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως 
Παρασκευή (09:00- 14:00).  
 
  8.8 Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων/σχολίων των 
Υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
 
   8.8.1 Οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει 
ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του, με δική του ευθύνη μπορεί να ενημερώνει 
(νοείται, εφόσον επιθυμεί ο ίδιος), μέσω FAX, επιστολής, e-mail, κτλ, με τα στοιχεία 
του (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, αριθμ. τηλεφώνου, αριθμ. μηχ. τηλεμοιοτυπίας, e-
mail account κτλ) την Υπηρεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε 
περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. 
 
   8.8.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες γνωστοποιούνται από την 
Αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
που ορίζεται στη διακήρυξη για τη διαδικασία του 1ου σταδίου του ΕΟ-9 και αντί-
στοιχα για τη διαδικασία του 2ου σταδίου του ΕΟ-15. 
 
   8.8.3 Αιτήματα για μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής θα υποβάλλονται έως 14 εργάσιμες ημέρες πριν την 
διενέργεια του διαγωνισμού και θα απαντώνται από την Αναθέτουσα Αρχή το 
αργότερο σε έξι (6) μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
 
   8.8.4 Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους τους παρόντος διαγωνισμού. 
 
  8.9 Απαιτούμενα Υλικά και Υπηρεσίες: 
 
   8.9.1 Τα υλικά που ζητούνται είναι αυτά που καθορίζονται στα 
Παραρτήματα «Γ» και «Δ» του παρόντος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της διακήρυξης. 
 
   8.9.2 Τα προς προμήθεια ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούρια, 
πλήρη, πρόσφατης κατασκευής και αμεταχείριστα, με βάση τα στοιχεία 
αναγνώρισης τους [NSN ή με το P/N και το NCAGE ή «ισοδύναμο» (σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της παραγράφου 2ε του άρθρου 3 του Ν.3433/06 και της 
παραγράφου 8 του άρθρου 30 του Ν.3978/11)] όπως αυτά αναγράφονται στα 
Παραρτήματα «Γ» και «Δ» του παρόντος. Ο Υποψήφιος, στην περίπτωση που 
προσφέρει υλικό «ισοδύναμο», θα μεριμνήσει να αποδείξει στην προσφορά του ότι 
το υλικό που προσφέρει, ικανοποιεί ισοδύναμα την Υπηρεσία, με την υποβολή 
σχετικών πιστοποιητικών από αρμόδια Κρατική Αρχή. 
 
   8.9.3 Η εκτιμώμενη χρήση των υλικών είναι η κάλυψη αναγκών των 
Μονάδων του ΕΣ. 
 
   8.9.4 Για την κωδικοποίηση των υλικών, ισχύουν τα καθοριζόμενα 
στο ΓΟ-14. 
 
   8.9.5 Η απαιτούμενη ποσότητα των προσφερόμενων ειδών είναι η 
αναγραφόμενη στα Παραρτήματα «Γ» και «Δ» του παρόντος. Η παράδοση των 
υλικών να πραγματοποιηθεί ανά ½ σε 8 και 12 μήνες από υπογραφής των 



Β - 5 

./. 

επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων. 
 
   8.9.6 Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 
έχει δικαίωμα να κατακυρώσει εντός της εγκεκριμένης πίστωσης, απαρέγκλιτα, 
ποσότητες μικρότερες ή μεγαλύτερες ανά είδος και σε ποσοστό που δεν θα 
ξεπερνά το 30%. 
   
  8.10 Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης 
 
    Η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα προμήθειας των υλικών όπως αναγράφεται στον 
ΕΟ 8.4. 
 
  8.11 Πηγή Χρηματοδότησης - Προϋπολογισμός Σύμβασης 
 
    Η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί 
από τον Π/Υ εξοπλιστικών προγραμμάτων ΑΛΕ 3130101002 με συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος για τα τρία (3) έτη στα 16.637.500,56 € για τα ανταλλακτικά M/S 
240GD και 25.896.375,96 € για τα ανταλλακτικά STEYR 680M, 
συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων και 
τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια. Αναλυτικά το εκτιμώμενο 
ανώτατο συνολικό κόστος κατά έτος- Επιτελείο, είναι: 
 

α. Για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων M/S 240GD: 
 
 (1) ΓΕΣ: 4.720.415,44€. 
 
 (2) ΓΕΑ: 424.079,14€. 
 
 (3) ΓΕΝ: 401.338,94€. 

 
β. Για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων STEYR 680M. 

  
     (1) ΓΕΣ: 8.556.633,32€. 
         
     (2) ΓΕΑ: 71.143,62€. 
 

(3) ΓΕΝ: 4.348,38€. 
 
  8.12 Όροι ασφάλειας πληροφοριών: Ως προβλέψεις του άρθρου 35 του 
Ν.3978/11. 
 
  8.13 Όροι ασφάλειας εφοδιασμού: Ως προβλέψεις του άρθρου 36 του 
Ν.3978/11. 
 
  8.14 Επανάληψη Διαγωνισμού μπορεί να γίνει εφόσον: 
 
    α. Δεν υπάρξει συμμετοχή, ή 
 
    β. Απορριφθούν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων, ή 
 
    γ. Δεν εξασφαλιστεί πραγματικός ανταγωνισμός, ή 
 
    δ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αρμοδίως από τον 
ΕΟΕ. 
 
  8.15   Όροι Διαχείρισης Ποιότητας 
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           8.15.1  Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008 εν ισχύ ή πιστοποιητικό ισοδύναμου 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3978/11. 
 
           8.15.2  Όσον αφορά την άσκηση Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, αυτή 
υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυνεύσεων 
(ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού (όπως είναι 
τα Critical Safety Items (CSI)) ή και στην επιχειρησιακή αποστολή, σύμφωνα με τον 
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, το AQAP 2070 και 
Οδηγιών της ΓΔΑΕΕ. 
 
           8.15.3 Κατά την υλοποίηση της προμήθειας ο κατασκευαστής θα 
τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με 
διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP-2130. Το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο 
Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος θα είναι αμέσως διαθέσιμη στον Κρατικό Εκπρόσωπο 
Διασφάλισης Ποιότητας. 
 
  8.15.4   Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές με 
τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα 
συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Ποιότητας (quality plan) που θα συντάξει ο 
Προμηθευτής / Κατασκευαστής σύμφωνα με AQAP-2105 και το οποίο θα πρέπει να 
γίνει αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. Στις 
συμβάσεις που υπογράφει με τους υποκατασκευαστές / υποπρομηθευτές του θα 
περιέχει πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, 
όταν αυτό ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. 
 
  8.15.5 Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή 
τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC) που θα 
εκδοθεί από τον Προμηθευτή/Κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από τον 
αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του 
Προμηθευτή/Κατασκευστή. 
 
ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής 
 
  9.1 Η νομιμοποίηση του Υποψηφίου (Έλληνα πολίτη ή αλλοδαπού), όπως 
καθορίζονται στο ΓΟ-9. 
 
  9.2 Η προσωπική κατάσταση Υποψηφίου (Έλληνα πολίτη ή αλλοδαπού) 
και η επαγγελματική επάρκειά του, όπως καθορίζονται στο ΓΟ-9. 
 
  9.3 Η χρηματοοικονομική επάρκεια του Υποψηφίου (Έλληνα πολίτη ή 
αλλοδαπού) καθορίζεται με δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
και περί του κύκλου εργασιών του τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 
αντικείμενο της προμήθειας για τα τρία (3) το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονομικά 
έτη, ανάλογα με την ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, στο μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω 
κύκλους εργασιών είναι διαθέσιμες. Το ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων ετών του Υποψηφίου, θα πρέπει για κάθε έτος, να υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα αξία των ειδών για τα οποία πρόκειται να υποβάλλει προσφορά.   
 
  9.4 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου (Έλληνα 
πολίτη ή αλλοδαπού) καθορίζονται ως εξής: 
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   Υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα 
ποσά, στις ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή 
ιδιώτες. Όσον αφορά στα υλικά του καταλόγου, θα πρέπει να είναι συναφούς 
αντικειμένου της υπό ανάθεση προμήθειας. Επίσης ο κατάλογος θα πρέπει να 
συνοδεύεται με βεβαίωση αγοραστή ή δήλωση του υποψηφίου.  
 
  9.5 Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του ν. 3978/11, καθορίζονται 
ως ακολούθως ένα από τα παρακάτω: 
 
   9.5.1 Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από Εθνικούς ή διεθνείς 
φορείς πιστοποίησης που αναγνωρίζονται από ένα φορέα διαπίστευσης που είναι 
μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης του IAF (International Accreditation 
Forum) ή της ΕΑ (European Accreditation) ή ισοδύναμο, 
 
   9.5.2 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 
9001:2008 στην ισχύουσα έκδοση. 
 
  9.6 Επιπρόσθετα απαιτείται να υποβληθούν από τους υποψηφίους τα 
παρακάτω: 
 

9.6.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 

 
9.6.2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία 
δηλώνουν ρητά τα προβλεπόμενα στον ΕΟ-8.12, 8.13. 

 
9.7 Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι 

θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση 
που ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε 
υπεργολάβο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής μαζί με την αίτηση συμμετοχής. 
    
ΕΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
 
  Για την υποβολή των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στο ΓΟ-10. 
 
ΕΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής Επιλογής 
 
  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των κατάλληλων 
υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα γίνει με 
τα κριτήρια του ΕΟ-9 και του ΓΟ-11. Διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται θέμα 
βαθμολόγησης των υποψηφίων, καθώς όσων τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής 
κριθούν πλήρη, θα συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
ΕΟ-12 Σύνταξη Προσφορών 
 
  12.1. Ο φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα: 
 
    12.1.1 Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται χρονικό 
διάστημα 180 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Όταν παρέλθει η 
παραπάνω προθεσμία, οι προσφέροντες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και 
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δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους 
από την Αναθέτουσα Αρχή σε σχέση με την προσφορά τους, εκτός εάν υπάρξει 
παράταση των προσφορών από τους προσφέροντες. 
 
    12.1.2 Δήλωση ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα είναι 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις του αγοραστή. 
 
    12.1.3  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο 
φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία 
λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται επί των καθοριζομένων στο άρθρο 35 του 
Ν.3978/11. 
 
    12.1.4  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο 
φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία 
λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται για τα παρακάτω:    

 
 12.1.4.1  Θα υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, 

τόσο για τα υπό προμήθεια υλικά, όσο και τα υποσυστήματα και απάρτια αυτών, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 36, παράγραφος 1α και 1γ του Ν. 3978/11, 
τις απαιτούμενες αποδείξεις ότι είναι σε θέση να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με εξαγωγή, μεταφορά, διαμετακόμιση, κλπ, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ή τεκμηρίωση. 

 
  12.1.4.2  Θα περιγράψουν αναλυτικά τον τρόπο με τον 

οποίο θα ικανοποιήσουν τις προβλέψεις του άρθρου 36, παράγραφος 1δ του Ν. 
3978/11 με σαφείς αναφορές και στοιχεία που θα υποβάλλουν με την προσφορά 
τους. Στην προσφορά αυτή θα αναλύουν διεξοδικά τον τρόπο εγκαθίδρυσης ή 
διατήρησης της ικανότητάς τους, για να αντιμετωπίσουν τις τυχόν αυξημένες ή/και 
κατεπείγουσες ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής συνεπεία κρίσης και προϋποθέσεις 
της απαίτησης και ιδίως εντός των επιβαλλομένων από επιχειρησιακής άποψης 
χρόνων απόκρισης. 

 
    12.1.5 Υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για τα αναφερόμενα στις παραγράφους 
1,2 και 3 του ΓΟ-13. 
 
    12.1.6 Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών 
εισαγωγής/εξαγωγής που θα απαιτηθούν, καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος 
είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση. 
 
    12.1.7 Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο 
οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας (εκτός του εργοστασίου κατασκευής). 
 
    12.1.8 Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας (ή εταιρειών σε 
περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που 
προβλέπεται να εργαστεί για την υλοποίηση - υποστήριξη της προμήθειας. 
 
    12.1.9 Δήλωση για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών. 
 
    12.1.10 Αποδοχή ρήτρας κωδικοποίησης. 
 
    12.1.11 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην 
οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
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ανεπιφύλακτα.   
 
    12.1.12 Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει τον 
προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων υλικών. 
 
  12.2 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν»), αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
  12.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, 
επισημαίνεται ότι, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε 
μέλος της. Η ένωση οικονομικών φορέων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στην ένωση οικονομικών φορέων ή στην κοινοπραξία, είτε 
από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της 
σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων ή της 
κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης 
οικονομικών φορέων ή της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων ή 
στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
  12.4 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών 
τεχνικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  12.5 Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής.  
 
  12.6 Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη 
με τους γενικούς και ειδικούς όρους των εγγράφων της συμφωνίας-πλαίσιο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  12.7 Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνο 
όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινήσεις που παρέχονται 
δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της 
συμφωνίας - πλαίσιο. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 
 
  12.8 Ως νόμισμα των προσφορών ορίζεται το ΕΥΡΩ(€). 
 
  12.9 Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν κατά τη φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων και 
έχουν ως εξής:  

α. 4 % υπέρ ΜΤΣ 
β. 0,080% Χαρτόσημο υπέρ δημοσίου 
γ. 0,016% υπέρ ΟΓΑ 
δ. Σύνολο κρατήσεων : 4,096 %.» 

 
12.10 Οι κρατήσεις υπολογίζονται μόνο επί της αξίας των υλικών ή 

εργασιών χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η πληρωμή των κρατήσεων στους 
δικαιούχους θα γίνεται από τον φορέα οικονομικής μέριμνας, όπως θα οριστεί στην 
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κατακύρωση. 
 
  12.11 Οι οικονομικοί φορείς εσωτερικού επιβαρύνονται με Φόρο 
Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του 
αντικειμένου, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν 
διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, απαλλάσσονται της παρακράτησης 
φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας 
μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους. 
 
  12.12 Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία βαρύνουν τον Προμηθευτή είναι 
τα ακόλουθα: 
 
    12.12.1 Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, 
ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης 
υλικών ή καθυστερημένων παραδόσεων. 
 
    12.12.2 Κάθε άλλο τυχόν έξοδο το οποίο δεν προσδιορίστηκε 
στην προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
  12.13 Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση 
των επιμέρους συμβατικών αντικειμένων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δεν 
αναγράφεται τιμή στο υλικό ή/και υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά, 
θεωρείται από την επιτροπή ότι αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. 
 
  12.14 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών 
οικονομικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΕΟ-15 Υποβολή Προσφορών 
 
  15.1 Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα 
(1) αντίγραφο, στα οποία θα αναγράφονται ευκρινώς: 
 
    15.1.1 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 
 
    15.1.2 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 
 
    15.1.3 Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 
    15.1.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
    15.1.5 Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
  15.2 Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους 
υποφακέλους ως κάτωθι: 
 
    15.2.1 Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαμβάνει απαιτούμενα στοιχεία από τους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης (ΓΟ-12 και EO-12). 
 
    15.2.2 Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, ήτοι 
την προσφερθείσα τιμή και την εγγύηση συμμετοχής. 
 
  15.3 Ο φάκελος προσφοράς μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως  
την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ιδιοχείρως στα αρμόδια 
όργανα της Υπηρεσίας από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. 
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  15.4 Ο φάκελος προσφοράς εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 
 
  15.5 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον υποφάκελο τεχνικής 
προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τov υποφάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
υποφακέλου. 
 
  15.6 Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια είναι δυνατόν να υποβάλλονται 
στην αγγλική γλώσσα. 
 
  15.7 Οι έγγραφες προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
πρέπει, επί ποινή απορρίψεως: 
 

15.7.1 Να είναι σφραγισμένες. 
 
15.7.2 Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή 

υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις που να 
μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία τους όρους, τις τιμές ή την ταυτότητα των 
προμηθευτών εκτός εάν έχουν επικυρωθεί κανονικά από τους ίδιους ή τους 
νόμιμους πληρεξούσιούς τους. 

 
15.7.3 Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, 

ολογράφως και αριθμητικά. 
 
15.7.3 Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση, το τηλέφωνο και 

το FAX της επιχείρησης. 
 
15.7.4 Να περιέχουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 

που αναφέρονται στον ΕΟ-12. 
 
15.7.5 Να αναγράφουν ότι αποδέχονται τα ποσοστά 

αυξομείωσης των ποσοτήτων έως 30% του ΕΟ-8.9στ. 
 

  15.8 Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται ιδιοχείρως από 
εκπρόσωπο της εταιρείας ή με συστημένη επιστολή. Παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του 
προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
  15.9 Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να 
αποσφραγιστούν μαζί με τους υπόλοιπους που θα κατατεθούν. 
 
  15.10 Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
  15.11 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
  15.12 Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της 
επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  15.13 Σε  περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, 
στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
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οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 
τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των 
φάκελων προσφορών. 
 
  15.14 Απορρίπτονται φάκελοι προσφορών επιχειρήσεων που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 
  15.15 Η κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό 
φάκελο προσφορών, που υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, είτε από κοινό 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο 
προσφορών, αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της 
προμήθειας που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 
 
  15.16 Με την υποβολή του φάκελου προσφορών, κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας ή ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων ή στην κοινοπραξία, 
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 
 
  15.17 Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων ή της κοινοπραξίας αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ένωσης οικονομικών φορέων ή της κοινοπραξίας 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων ή της κοινοπραξίας συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις 
δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων ή της  
κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει 
όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
  15.18 Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου προσφορών, 
δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό τον 
όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι 
διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των 
στοιχείων του φάκελου προσφορών ή το αντικείμενο της προμήθειας. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
  15.19 Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν 
είναι σύμφωνος με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτος. 
 
ΕΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
  Όπως προβλέπεται στον ΕΟ-12.1α. 
 
ΕΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 
 
  17.1. Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση των φάκελων «τεχνικής 
προσφοράς», την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη, παρουσία 
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των υποψηφίων που προσκλήθηκαν ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους 
και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στοιχεία των τεχνικών 
προσφορών επιτρέπεται να περιέρχονται σε γνώση των διαγωνιζομένων στο 
παρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου. Τεχνική προσφορά που στο σύνολο της, 
κατά ρητή δήλωση του προσφέροντος, διέπεται από ρήτρα σχετική με την 
προστασία του βιομηχανικού απορρήτου ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν 
επιτρέπουν την αναλυτική, πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προσφοράς 
αυτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης, δεν γίνεται αποδεκτή και 
απορρίπτεται. Εν συνεχεία η ΕΔΔ παραδίδει τις τεχνικές προσφορές μετά την 
αποσφράγιση στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση και υποβολή 
σχετικής έκθεσης. 
 
ΕΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών 
 
  18.1 Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές 
βάσει των στοιχείων αναγνώρισης των Παραρτημάτων «Α» και «Β» του παρόντος, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3433/06. Ακολουθεί η 
σύνταξη Πρακτικού που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και 
υποβάλλεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για λήψη απόφασης. Η ΕΔΔ 
συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον 
αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Η 
Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των 
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
  18.2 Κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών σε δημόσια 
συνεδρίαση, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ανακοινώνει τις τιμές των 
προσφορών και συντάσσεται το πρακτικό αποσφράγισης. Ακολουθεί ο έλεγχος της 
πληρότητας και της κανονικότητας των προσφορών. Στη συνέχεια οι επιλεγέντες 
υποψήφιοι προσκαλούνται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση με αντικείμενο την επίτευξη της χαμηλότερης 
τιμής, που συνιστά το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας. Η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιείται ξεχωριστά με τον κάθε επιλεγέντα 
υποψήφιο στα πλαίσια του θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού. 
 
  18.3 Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται σε διαδοχικές φάσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Ν.3978/11, ώστε να μειώνεται ο 
αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών και αναλύεται ως εξής: 
 
    18.3.1 Η ΕΔΔ διαπραγματεύεται με τον κάθε προσφέροντα και 
στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό διαπραγματεύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης υπογεγραμμένο και από τον κάθε 
προσφέροντα, ώστε αυτό να αποτελεί την επίσημη βελτίωση των όρων της 
προσφοράς του. Επίσης, στο εν λόγω πρακτικό θα αναγράφεται ρητά ότι, κατά τη 
διάρκεια της διαπραγμάτευσης, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες και διαφανείς 
διαδικασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του όρου 18.4. 
 
    18.3.2 Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων η ΕΔΔ αξιολογεί 
τις βελτιωμένες τιμές των προσφορών και προτείνει τη νέα φάση 
διαπραγματεύσεων με τους επιλεγέντες υποψήφιους. Η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τους επιλεγέντες υποψηφίους να συμμετάσχουν σε νέα 
διαπραγμάτευση. 
 
    18.3.3 Η ΕΔΔ  διαπραγματεύεται με τους επιλεγέντες 
υποψηφίους και συντάσσει πρακτικό διαπραγματεύσεων που περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών μετά τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης και αιτιολογημένη εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για την 
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ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και 
την πρόσκλησή του να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
  18.4 Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η αναθέτουσα αρχή 
εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, 
κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
ευνοήσουν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους.      
 
ΕΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 
 
  Όπως προβλέπεται στο ΓΟ-19 και ΓΟ-49 παρ. 6. 
 
ΕΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 
  32.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 % επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α. 
 
  32.2 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί 2 τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη  
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο 
ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης. 
 
  32.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά στον ανάδοχο στον 
οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση 
της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
  32.4 Η εγγύηση συμμετοχής προσκομίζεται από όλες τις κατηγορίες 
οικονομικών φορέων (Έλληνες/Αλλοδαποί πολίτες, Νομικά Ημεδαπά/Αλλοδαπά 
πρόσωπα, Ένωση/Κοινοπραξία). 
 
  32.5 Σε περίπτωση μη υποβολής εγγύησης συμμετοχής, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
ΕΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
   
  33.1 Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, 
κατ’ έτος, μετά την υπογραφή έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας 
Πλαίσιο σύμφωνα με το ΓΟ-33.  
 

       33.2 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης της εκάστοτε εκτελεστικής 
σύμβασης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών αυτής  

 
  33.3 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο 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 του υπό προμήθεια υλικού.  

 
 33.4 Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται 

σε τουλάχιστον 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ.   
 
ΕΟ-35 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 
  35.1 Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική περίοδος εγγύησης των υλικών 
της παρούσας προμήθειας καθορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής 
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ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής έκαστου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ αυτής. Στο 
διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για δωρεάν αποκατάσταση 
οποιαδήποτε δυσλειτουργίας κάθε εξαρτήματος λόγω βλάβης ή φθοράς που 
προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, διασύνδεση – διαλειτουργικότητα με άλλα 
συστήματα, με κατάλληλο εξουσιοδοτημένο για αυτό προσωπικό και σε χρόνους 
που θα καθορίζονται στη σύμβαση προμήθειας σε συνάρτηση με την επιθυμητή 
επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των υλικών, πλην των δυσλειτουργιών που οφείλονται 
σε ανωτέρα βία ή σε χρήση από την Υπηρεσία, μη σύμφωνη με τα τεχνικά 
εγχειρίδια του κατασκευαστή. 
 
  35.2 Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας 
των υλικών της παρούσας προμήθειας (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης), ο τελικός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό μορφή εγγυητικής επιστολής. 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. 
 
  35.3 Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
    35.3.1 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 παρατείνονται ανάλογα. 
 
    35.3.2 Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της 
καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών, το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη 
εγγύηση. 
 
  35.4 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. 
 
  35.5 Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα προσκομιστεί από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και θα διατηρείται 
σε ισχύ τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά το πέρας της εγγύησης της καλής 
λειτουργίας. 
 
  35.6 Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
  35.7 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ως Προσθήκη 
«2» των ΓΟ. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής του 
κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση 
διζήσεως και διαιρέσεως. 
 
ΕΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων 
 
  Η αποδέσμευση των εγγυήσεων και εξασφαλίσεων θα γίνεται όπως αυτή 
καθορίζεται στο ΓΟ-38. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΟ-47 Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 
 
  47.1 Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης των υλικών της παρούσας 
προμήθειας είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος χρόνος και 
τρόπος μεταφοράς τους, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης και ο 
οποίος θα γίνει σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS) του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα DAP/INCOTERMS 2010.  
 
  47.2 Η φόρτωση των υλικών γίνεται μέσα στα κύτη των πλοίων σε 
περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς. Κανένα υλικό δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί στο 
κατάστρωμα του πλοίου. 
 
ΕΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
  Σε περίπτωση ύπαρξης ειδών προέλευσης εξωτερικού, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 
πρέπει να περιλάβει στην οικονομική προσφορά του το κόστος ασφάλισης των 
υλικών της παρούσας προμήθειας. Το κόστος ασφάλισης θα πρέπει να δίνεται στο 
ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της προσφοράς, δηλαδή σε ΕΥΡΩ (€). 
 
ΕΟ-49 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
  Ο εκτελωνισμός ειδών προέλευσης εξωτερικού θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη 
και έξοδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
ΕΟ-50 Παράδοση Υλικών 
 
  50.1 Για την παράδοση των συμβατικών ειδών (προς προμήθεια 
υλικών) ισχύουν τα παρακάτω: 
 
    50.1.1  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμπεριλάβει στην 
προσφορά του πρόταση μεταφοράς των ειδών ώστε να μην επιβαρύνεται με 
επιπλέον κόστη η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
 
    50.1.2 Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει με 
καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
    50.1.3 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ή 
η απόρριψη των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη 
παράδοση αυτών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
 
    50.1.4 Η παράδοσή των υλικών θα πραγματοποιείται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07.00-15.00), όπως 
παρακάτω: 
 

   50.1.4.1  ΓΕΣ: 1ο ΤΥΛ (Στρατόπεδο 
«ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», Άγιος Στέφανος Αττικής). 

 
   50.1.4.2  ΓΕΑ:  201 ΚΕΦΑ (Αεροδρόμιο Ελευσίνας).  
 
   50.1.4.3  ΓΕΝ:  ΚΣΑΝ (Βοτανικός Αττικής). 

 
ΕΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 
 
  Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 38, 62 και 
63 του Ν.3433/2006 για τα υλικά από το εσωτερικό ή τα άρθρα 39, 62 και 63 του 
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Ν.3433/06 για τα υλικά από το εξωτερικό. Επίσης, όλα τα παραλαμβανόμενα υλικά 
θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης (COC) που έχουν 
εκδοθεί από τους κατασκευαστές. Εφόσον απαιτείται η άσκηση ΚΔΠ τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα έχουν προσυπογραφεί από την αρμόδια Αρχή για 
την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας. 
 
ΕΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 
 
  53.1 Η Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή ή η απόρριψη των 
υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση  αυτών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
 
  53.2 Για τον τρόπο ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών 
εσωτερικού ισχύουν τα παρακάτω: 
 
    53.2.1 Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει με 
καταμέτρηση αυτών από την αρμόδια ΕΕΠ και με την παρουσία του προμηθευτή ή 
νόμιμου εκπροσώπου του. 
 
    53.2.2 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την 
αρμόδια ΕΕΠ με μακροσκοπική εξέταση. 
 
  53.3 Λοιπά όπως ΓΟ-53 
 
 
ΕΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 
 
  54.1 Η Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή ή απόρριψη των 
υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
 
  54.2 Για τον τρόπο ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών 
εξωτερικού ισχύουν τα παρακάτω: 
 
    54.2.1 Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει με 
καταμέτρηση αυτών από την αρμόδια ΕΕΠ και με την παρουσία του προμηθευτή ή 
νόμιμου εκπροσώπου του. 
 
    54.2.2 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την 
αρμόδια ΕΕΠ με μακροσκοπική εξέταση. 
 
  54.3 Λοιπά όπως ΓΟ-54 
 
ΕΟ-58 Πληρωμές-Προκαταβολές 
 
  58.1. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης 
όσον αφορά στην πηγή των πιστώσεων. 
 
  58.2. Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γίνεται σε ΕΥΡΩ(€) και με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ΓΟ-58. 
 
  58.3 Η δυνατότητα χορήγησης τυχόν προκαταβολής προβλέπεται στο 
ΓΟ-58 παρ.10 και στο άρθρο 44 παρ.8 του Ν.3433/06. 
 
ΕΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο- Κρατήσεις και Εισφορές - Φόροι 
και Δασμοί 
 
  60.1 Όπως καθορίζεται στον ΕΟ-12. 
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  60.2 Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία βαρύνουν τον Προμηθευτή είναι 
τα ακόλουθα: 
 
    60.2.1 Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής 
έξοδα ελέγχου - δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική 
Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών στον 
τόπο παράδοσης αυτών, όπως αυτός έχει καθορισθεί. 
 
    60.2.2 Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, 
ασφαλίσεων, καθώς  και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης 
υλικών ή καθυστερημένων παραδόσεων. 
 
    60.2.3 Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίστηκε  
στην προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
ΕΟ-61 Καταγγελία- Λύση Συμφωνίας- Πλαίσιο 
 
  Όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του Ν. 3978/2011. 
 
ΕΟ-62 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.3978/2011. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 
 Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής 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

31 Μαρ 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/20

Α/Α Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΓΕΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΓΕΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 3 
ΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) (ιδ) (ιε) (ιστ)

=(ε) =(στ) =(ζ) =(ε)+(στ)+(ζ) =3x(η) =(ι) =(ε)x(ι) =(στ)x(ι) =(ζ)x(ι) =(ια)+(ιβ)+(ιγ) =3x(ιδ) =(ιστ)

1 2520121922614 ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ                          EA 179 52 231 693 1,245.10 € 222,873.64 € 64,745.42 € 0.00 € 287,619.06 € 862,857.17 €
2 2520121922616 ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ                          EA 69 52 20 141 423 1,371.44 € 94,629.50 € 71,314.99 € 27,428.84 € 193,373.32 € 580,119.97 €
3 2520121996721 ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ                          EA 80 52 132 396 1,371.44 € 109,715.36 € 71,314.99 € 0.00 € 181,030.35 € 543,091.04 €
4 6680123071629 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ                                     EA 713 713 2,139 223.28 € 159,197.09 € 0.00 € 0.00 € 159,197.09 € 477,591.28 €
5 2815121910301 ΕΜΒΟΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ                              EA 576 576 1,728 234.65 € 135,159.47 € 0.00 € 0.00 € 135,159.47 € 405,478.40 €
6 4330121911646 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ                                     EA 337 337 1,011 290.41 € 97,867.70 € 0.00 € 0.00 € 97,867.70 € 293,603.11 €
7 2990121933350 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ EA 207 207 621 466.16 € 96,496.01 € 0.00 € 0.00 € 96,496.01 € 289,488.04 €
8 2530123023174 ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                 EA 171 26 15 212 636 433.49 € 74,126.20 € 11,270.65 € 6,502.30 € 91,899.15 € 275,697.46 €
9 2530121926008 ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΔΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟ                        EA 388 52 48 488 1,464 143.97 € 55,860.60 € 7,486.47 € 6,910.59 € 70,257.66 € 210,772.99 €
10 2530123039050 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΔΗΣ                                     EA 117 117 351 548.35 € 64,156.97 € 0.00 € 0.00 € 64,156.97 € 192,470.90 €

11 2530121926755 ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                      EA 270 52 30 352 1,056 176.83 € 47,743.80 € 9,195.10 € 5,304.87 € 62,243.77 € 186,731.32 €

12 2510123091901 ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 
ΕΜΠΡΟΣ                     EA 242 60 302 906 190.97 € 46,214.01 € 0.00 € 11,458.02 € 57,672.03 € 173,016.10 €

13 2540121933075 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΒΔΟΣ                        EA 336 52 10 398 1,194 142.00 € 47,712.00 € 7,384.00 € 1,420.00 € 56,516.00 € 169,548.00 €

14 2920121927752 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ                                         EA 78 78 234 717.46 € 55,961.56 € 0.00 € 0.00 € 55,961.56 € 167,884.69 €
15 2530121921875 ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ                                  EA 328 52 30 410 1,230 123.87 € 40,629.52 € 6,441.27 € 3,716.12 € 50,786.91 € 152,360.72 €
16 2530231125152 ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΔΗΣ                EA 110 110 330 425.27 € 46,779.92 € 0.00 € 0.00 € 46,779.92 € 140,339.76 €
17 2510123064524 ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ                                 EA 361 104 465 1,395 88.10 € 31,805.37 € 9,162.77 € 0.00 € 40,968.14 € 122,904.41 €
18 6695123056034 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ                                    EA 157 157 471 258.51 € 40,586.58 € 0.00 € 0.00 € 40,586.58 € 121,759.73 €
19 2540121933621 ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                                 EA 91 91 273 429.89 € 39,119.61 € 0.00 € 0.00 € 39,119.61 € 117,358.82 €
20 5340121917317 ΕΔΡΑΝΟ                                            EA 721 150 871 2,613 44.86 € 32,347.08 € 0.00 € 6,729.63 € 39,076.71 € 117,230.13 €
21 2520123038636 ΔΟΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                                   EA 138 52 30 220 660 176.40 € 24,342.87 € 9,172.68 € 5,291.93 € 38,807.47 € 116,422.42 €

22 2520121997126 ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ                       EA 53 53 159 720.89 € 38,206.97 € 0.00 € 0.00 € 38,206.97 € 114,620.90 €

23 2520121915632 ΔΙΣΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ                           EA 254 52 30 336 1,008 109.85 € 27,901.53 € 5,712.13 € 3,295.46 € 36,909.12 € 110,727.35 €

24 2520121997127 ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘ ΗΜΙΑΞ ΔΕΞΙΑ                       EA 57 57 171 646.03 € 36,823.84 € 0.00 € 0.00 € 36,823.84 € 110,471.52 €

25 2540121946478 ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ                     EA 354 40 394 1,182 91.87 € 32,523.68 € 0.00 € 3,674.99 € 36,198.67 € 108,596.01 €

26 2520121915633 ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ                            EA 176 52 30 258 774 135.51 € 23,848.93 € 7,046.28 € 4,065.16 € 34,960.37 € 104,881.10 €
27 2940121927591 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ                                       EA 111 111 333 302.78 € 33,608.09 € 0.00 € 0.00 € 33,608.09 € 100,824.28 €

28 2540121946479 ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΔΕΞΙΑ                        EA 325 40 365 1,095 91.87 € 29,859.31 € 0.00 € 3,674.99 € 33,534.30 € 100,602.91 €

29 79200430042 ΜΠΑΡΑ                                             EA 12 30 42 126 771.31 € 9,255.71 € 0.00 € 23,139.27 € 32,394.98 € 97,184.93 €

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240GD ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ- ΓΕΑ- ΓΕΝ
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30 2920121922640 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                   EA 212 52 30 294 882 109.48 € 23,209.22 € 5,692.83 € 3,284.32 € 32,186.37 € 96,559.11 €

31 2530121925161 ΡΑΒΔΟΣ ΩΘΗΣΗΣ                                     EA 59 59 177 532.62 € 31,424.58 € 0.00 € 0.00 € 31,424.58 € 94,273.74 €
32 5340121917316 ΕΔΡΑΝΟ                                            EA 631 150 781 2,343 38.30 € 24,167.30 € 0.00 € 5,745.00 € 29,912.30 € 89,736.90 €
33 2520121989809 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧ/ΤΩΝ                                   EA 10 10 30 2,923.39 € 29,233.90 € 0.00 € 0.00 € 29,233.90 € 87,701.70 €
34 2920123629185 ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ                                  EA 55 55 165 530.13 € 29,157.15 € 0.00 € 0.00 € 29,157.15 € 87,471.45 €
35 2530123038994 ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                                  EA 123 20 143 429 197.10 € 24,243.30 € 0.00 € 3,942.00 € 28,185.30 € 84,555.90 €
36 2920121927601 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ                                    EA 1,021 52 1,073 3,219 26.13 € 26,678.73 € 1,358.76 € 0.00 € 28,037.49 € 84,112.47 €
37 2815121911056 ΣΤΡΟΦΥΛΟΣ                                         EA 16 16 48 1,731.67 € 27,706.72 € 0.00 € 0.00 € 27,706.72 € 83,120.16 €
38 2930123039046 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ                                      EA 107 26 20 153 459 180.74 € 19,338.65 € 4,699.11 € 3,614.70 € 27,652.46 € 82,957.37 €
39 2530123023169 ΠΕΔΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ                                   EA 102 102 306 252.55 € 25,760.10 € 0.00 € 0.00 € 25,760.10 € 77,280.30 €
40 2910121931999 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                                 EA 48 48 144 535.56 € 25,706.88 € 0.00 € 0.00 € 25,706.88 € 77,120.64 €
41 2540121938255 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ                                       EA 198 52 250 750 99.95 € 19,789.89 € 5,197.35 € 0.00 € 24,987.24 € 74,961.71 €
42 2530123072987 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ                                  EA 125 20 145 435 165.04 € 20,629.63 € 0.00 € 3,300.74 € 23,930.37 € 71,791.10 €
43 2530121921154 ΤΡΟΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                 EA 145 145 435 163.29 € 23,677.05 € 0.00 € 0.00 € 23,677.05 € 71,031.15 €

44 6680121927766 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ                   EA 189 189 567 125.25 € 23,672.25 € 0.00 € 0.00 € 23,672.25 € 71,016.75 €

45 2530123068860 ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ                                   EA 194 194 582 113.34 € 21,987.96 € 0.00 € 0.00 € 21,987.96 € 65,963.88 €
46 2530123265444 ΣΙΑΓΟΝΑ ΠΕΔΗΣ EA 60 60 180 365.68 € 0.00 € 0.00 € 21,940.56 € 21,940.56 € 65,821.68 €
47 2520121819067 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                                         EA 155 52 30 237 711 92.38 € 14,318.33 € 4,803.57 € 2,771.29 € 21,893.18 € 65,679.55 €
48 2540123076915 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ                         EA 179 179 537 122.07 € 21,850.53 € 0.00 € 0.00 € 21,850.53 € 65,551.59 €

49 2510121940274 ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                        EA 141 141 423 153.67 € 21,667.42 € 0.00 € 0.00 € 21,667.42 € 65,002.25 €

50 2815121910528 ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ                                        EA 480 480 1,440 44.94 € 21,572.64 € 0.00 € 0.00 € 21,572.64 € 64,717.92 €
51 5930231113216 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ                           EA 176 176 528 120.00 € 21,120.00 € 0.00 € 0.00 € 21,120.00 € 63,360.00 €
52 4720121936127 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΕΔΗΣ                           EA 406 26 150 582 1,746 35.99 € 14,610.98 € 935.68 € 5,398.15 € 20,944.81 € 62,834.42 €
53 2910121869346 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ                                         EA 529 40 569 1,707 36.38 € 19,244.39 € 0.00 € 1,455.15 € 20,699.54 € 62,098.63 €
54 5915123031062 ΠΥΚΝΩΤΗΣ                                          EA 96 96 288 212.59 € 20,408.16 € 0.00 € 0.00 € 20,408.16 € 61,224.48 €
55 2520121923567 ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                                  EA 43 43 129 474.52 € 20,404.33 € 0.00 € 0.00 € 20,404.33 € 61,212.99 €
56 2910123039048 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ                          EA 233 233 699 87.11 € 20,296.76 € 0.00 € 0.00 € 20,296.76 € 60,890.27 €
57 2520123069722 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ                                EA 30 30 90 657.03 € 19,710.76 € 0.00 € 0.00 € 19,710.76 € 59,132.27 €
58 2530121921366 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ                          EA 57 57 171 345.27 € 19,680.55 € 0.00 € 0.00 € 19,680.55 € 59,041.64 €
59 5340123063335 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ                                   EA 219 30 249 747 78.85 € 17,267.24 € 0.00 € 2,365.37 € 19,632.61 € 58,897.84 €
60 4320121988240 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ                                     EA 56 56 168 344.89 € 19,313.93 € 0.00 € 0.00 € 19,313.93 € 57,941.79 €
61 2530121921876 ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ                            EA 481 52 60 593 1,779 32.00 € 15,392.00 € 1,664.00 € 1,920.00 € 18,976.00 € 56,928.00 €
62 2510121988849 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                  EA 31 31 93 604.11 € 18,727.31 € 0.00 € 0.00 € 18,727.31 € 56,181.94 €
63 6160104321 ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ                                    EA 16 3 19 57 970.45 € 15,527.20 € 0.00 € 2,911.35 € 18,438.55 € 55,315.65 €
64 2930121927994 ΨΥΓΕΙΟ                                            EA 94 15 109 327 169.00 € 15,886.00 € 0.00 € 2,535.00 € 18,421.00 € 55,263.00 €
65 6680121926786 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ                                  EA 272 52 10 334 1,002 54.30 € 14,769.33 € 2,823.55 € 542.99 € 18,135.87 € 54,407.60 €

66 5930121660796 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ                    EA 183 30 213 639 83.53 € 15,286.54 € 0.00 € 2,505.99 € 17,792.53 € 53,377.59 €

67 5340123063334 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ                                   EA 192 26 218 654 78.85 € 15,138.40 € 2,049.99 € 0.00 € 17,188.39 € 51,565.17 €
68 2530121925162 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ                                    EA 33 33 99 499.14 € 16,471.72 € 0.00 € 0.00 € 16,471.72 € 49,415.15 €
69 2990121914857 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ                                        EA 62 30 92 276 176.77 € 10,959.66 € 0.00 € 5,303.06 € 16,262.72 € 48,788.17 €
70 2540121934252 ΜΟΧΛΟΣ                                            EA 890 50 940 2,820 17.20 € 15,308.00 € 0.00 € 860.00 € 16,168.00 € 48,504.00 €
71 2540121757343 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ                              EA 18 10 28 84 569.47 € 10,250.46 € 0.00 € 5,694.70 € 15,945.16 € 47,835.48 €
72 2590123063716 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ        EA 195 195 585 81.57 € 15,906.93 € 0.00 € 0.00 € 15,906.93 € 47,720.78 €
73 5360123072010 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                  EA 79 79 237 200.65 € 15,851.36 € 0.00 € 0.00 € 15,851.36 € 47,554.09 €
74 2530231125877 ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΔΗΣ                                      EA 46 46 138 341.08 € 15,689.86 € 0.00 € 0.00 € 15,689.86 € 47,069.59 €
75 2930121927740 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ                                       EA 77 50 127 381 122.36 € 9,421.41 € 0.00 € 6,117.80 € 15,539.21 € 46,617.64 €
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76 69200160001 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ                                        EA 2 30 32 96 475.62 € 951.23 € 0.00 € 14,268.48 € 15,219.71 € 45,659.14 €
77 2815121910309 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ                               EA 40 40 120 376.85 € 15,073.89 € 0.00 € 0.00 € 15,073.89 € 45,221.66 €
78 6220231112102 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΣΚΟΤΗΣΕΩΣ                             EA 383 383 1,149 39.00 € 14,937.00 € 0.00 € 0.00 € 14,937.00 € 44,811.00 €
79 6220121217310 ΦΑΝΟΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΕΩΣ                                 EA 664 664 1,992 22.47 € 14,918.22 € 0.00 € 0.00 € 14,918.22 € 44,754.66 €
80 2940123022642 ΦΙΛΤΡΟ                                            EA 1,429 258 1,687 5,061 8.79 € 12,555.59 € 2,266.86 € 0.00 € 14,822.45 € 44,467.36 €
81 5930231109473 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                         EA 87 87 261 160.35 € 13,950.42 € 0.00 € 0.00 € 13,950.42 € 41,851.25 €
82 2540121932372 ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ                                   EA 180 10 190 570 72.00 € 12,960.00 € 0.00 € 720.00 € 13,680.00 € 41,040.00 €
83 4320121980381 ΕΝΣΦΑΙΡΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ                        EA 105 105 315 129.95 € 13,645.07 € 0.00 € 0.00 € 13,645.07 € 40,935.20 €
84 2510123679992 ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ EA 24 24 72 566.49 € 13,595.78 € 0.00 € 0.00 € 13,595.78 € 40,787.35 €
85 2540123228176 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΩ ΤΟΙΧΩΜΑ                              EA 8 8 24 1,696.97 € 13,575.72 € 0.00 € 0.00 € 13,575.72 € 40,727.16 €

86 2590121933352 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ                       EA 297 297 891 45.05 € 13,381.26 € 0.00 € 0.00 € 13,381.26 € 40,143.79 €

87 2920123048653 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ                                     EA 197 197 591 67.74 € 13,345.30 € 0.00 € 0.00 € 13,345.30 € 40,035.89 €
88 2520123341255 ΡΑΒΔΟΣ                                            EA 70 10 80 240 165.32 € 11,572.71 € 0.00 € 1,653.24 € 13,225.96 € 39,677.88 €
89 2940121927721 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ                                  EA 1,063 258 1,321 3,963 10.00 € 10,630.00 € 2,580.00 € 0.00 € 13,210.00 € 39,630.00 €
90 2520121928597 ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΕΞΙΑ                                     EA 28 28 84 465.01 € 13,020.30 € 0.00 € 0.00 € 13,020.30 € 39,060.91 €
91 2520123122573 ΜΟΧΛΟΣ ΖΕΥΞΗΣ                                     EA 155 155 465 81.66 € 12,657.96 € 0.00 € 0.00 € 12,657.96 € 37,973.88 €
92 3110121808311 ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                          EA 538 52 30 620 1,860 20.15 € 10,840.85 € 1,047.81 € 604.51 € 12,493.17 € 37,479.50 €
93 2540123064521 ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΕΞΙΑ                          EA 155 155 465 79.99 € 12,398.33 € 0.00 € 0.00 € 12,398.33 € 37,195.00 €
94 2540121932367 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ                              EA 421 10 431 1,293 28.64 € 12,055.34 € 0.00 € 286.35 € 12,341.69 € 37,025.06 €
95 2540123024729 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                              EA 83 52 10 145 435 85.06 € 7,060.35 € 4,423.35 € 850.64 € 12,334.34 € 37,003.03 €
96 2910121916106 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                                   EA 124 10 134 402 86.70 € 10,750.92 € 0.00 € 867.01 € 11,617.93 € 34,853.80 €
97 2510121936008 ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ                    EA 94 94 282 123.34 € 11,593.86 € 0.00 € 0.00 € 11,593.86 € 34,781.57 €
98 115459928 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ                                      EA 57 57 171 200.73 € 11,441.63 € 0.00 € 0.00 € 11,441.63 € 34,324.90 €
99 2590123063715 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ EA 198 198 594 56.55 € 11,196.73 € 0.00 € 0.00 € 11,196.73 € 33,590.19 €
100 5360123118354 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ                      EA 86 86 258 126.50 € 10,878.86 € 0.00 € 0.00 € 10,878.86 € 32,636.58 €
101 3030123039652 ΙΜΑΝΤΕΣ                                           EA 254 258 512 1,536 20.00 € 5,079.95 € 5,159.95 € 0.00 € 10,239.91 € 30,719.72 €
102 4720121933894 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 164 164 492 60.06 € 9,849.78 € 0.00 € 0.00 € 9,849.78 € 29,549.34 €
103 79200430031 ΜΠΑΡΑ                                             EA 9 30 39 117 248.37 € 2,235.34 € 0.00 € 7,451.13 € 9,686.47 € 29,059.41 €
104 2910123222631 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ                                  EA 160 160 480 60.18 € 9,628.80 € 0.00 € 0.00 € 9,628.80 € 28,886.40 €
105 2920121927754 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                              EA 76 76 228 126.16 € 9,587.96 € 0.00 € 0.00 € 9,587.96 € 28,763.87 €
106 2815121910542 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                 EA 320 320 960 28.51 € 9,121.68 € 0.00 € 0.00 € 9,121.68 € 27,365.05 €
107 2520121994790 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ                               EA 53 30 83 249 108.80 € 5,766.16 € 0.00 € 3,263.86 € 9,030.02 € 27,090.06 €
108 2915121910310 ΚΙΒΩΤΙΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ                                 EA 191 191 573 46.98 € 8,973.28 € 0.00 € 0.00 € 8,973.28 € 26,919.84 €
109 2530123552907 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΕΔΗΣ                                   EA 126 40 166 498 53.16 € 6,698.03 € 0.00 € 2,126.36 € 8,824.39 € 26,473.18 €
110 2815121910539 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ                                  EA 211 211 633 41.63 € 8,784.89 € 0.00 € 0.00 € 8,784.89 € 26,354.66 €

111 2530121926756 ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                      EA 45 45 135 192.78 € 8,674.95 € 0.00 € 0.00 € 8,674.95 € 26,024.84 €

112 2540123064520 ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ                 EA 115 115 345 74.28 € 8,542.45 € 0.00 € 0.00 € 8,542.45 € 25,627.35 €
113 2510123559771 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 24 V EA 10 10 30 849.50 € 0.00 € 0.00 € 8,495.00 € 8,495.00 € 25,485.00 €
114 5360123377638 ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                  EA 42 42 126 200.65 € 8,427.31 € 0.00 € 0.00 € 8,427.31 € 25,281.92 €
115 2590121931066 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ                           EA 30 30 90 279.79 € 8,393.61 € 0.00 € 0.00 € 8,393.61 € 25,180.82 €

116 2590121933353 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ                       EA 249 249 747 33.58 € 8,361.53 € 0.00 € 0.00 € 8,361.53 € 25,084.59 €

117 5340121910564 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ                                   EA 176 26 202 606 41.06 € 7,227.06 € 1,067.63 € 0.00 € 8,294.69 € 24,884.07 €
118 2530123023461 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ                                    EA 55 55 165 150.27 € 8,264.82 € 0.00 € 0.00 € 8,264.82 € 24,794.46 €
119 4720011739320 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    MR 576 576 1,728 14.31 € 8,244.18 € 0.00 € 0.00 € 8,244.18 € 24,732.54 €
120 5330123071221 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ                        EA 42 42 126 195.91 € 8,228.05 € 0.00 € 0.00 € 8,228.05 € 24,684.15 €
121 5120121939917 ΚΛΕΙΔΙ ΚΟΧΛΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ                             EA 337 337 1,011 24.32 € 8,197.19 € 0.00 € 0.00 € 8,197.19 € 24,591.56 €
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122 3030231123921 ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ         EA 405 405 1,215 20.00 € 8,099.93 € 0.00 € 0.00 € 8,099.93 € 24,299.78 €
123 79200160707 ΠΛΑΚΑΚΙ EA 30 30 90 250.38 € 0.00 € 0.00 € 7,511.49 € 7,511.49 € 22,534.47 €
124 5340121929246 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ                                         EA 102 102 306 73.06 € 7,451.97 € 0.00 € 0.00 € 7,451.97 € 22,355.91 €

125 5330121872125 ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ                      EA 81 81 243 91.68 € 7,426.42 € 0.00 € 0.00 € 7,426.42 € 22,279.27 €

126 2815121910555 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ                                  EA 21 21 63 350.14 € 7,352.88 € 0.00 € 0.00 € 7,352.88 € 22,058.65 €
127 2530123023460 ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ                          EA 49 49 147 148.89 € 7,295.38 € 0.00 € 0.00 € 7,295.38 € 21,886.14 €
128 2510121932016 ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΤΩ                                       EA 23 50 73 219 97.00 € 2,231.00 € 0.00 € 4,850.00 € 7,081.00 € 21,243.00 €
129 2520121926457 ΣΩΛΗΝΑΣ ΖΕΥΞΗΣ                                    EA 57 57 171 123.55 € 7,042.32 € 0.00 € 0.00 € 7,042.32 € 21,126.97 €
130 2910121926476 ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ                            EA 323 323 969 21.67 € 7,000.97 € 0.00 € 0.00 € 7,000.97 € 21,002.91 €
131 2910123204638 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     EA 31 50 81 243 84.98 € 2,634.47 € 0.00 € 4,249.15 € 6,883.62 € 20,650.87 €
132 4320121981943 ΚΕΛΥΦΟΣ                                           EA 50 50 150 133.14 € 6,656.91 € 0.00 € 0.00 € 6,656.91 € 19,970.73 €
133 5355121935904 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΟΧΛΟΥΖΕΥΞΗΣ                            EA 141 50 191 573 34.40 € 4,850.40 € 0.00 € 1,720.00 € 6,570.40 € 19,711.20 €
134 6110123561387 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ EA 10 10 30 656.64 € 0.00 € 0.00 € 6,566.44 € 6,566.44 € 19,699.32 €
135 4320123039975 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ                         EA 101 101 303 64.23 € 6,487.43 € 0.00 € 0.00 € 6,487.43 € 19,462.30 €
136 3110121919544 ΕΔΡΑΝΟ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ                                 EA 88 52 30 170 510 37.90 € 3,335.50 € 1,970.98 € 1,137.10 € 6,443.57 € 19,330.72 €
137 2540121932369 ΜΠΡΑΤΣΟ                                           EA 61 61 183 101.18 € 6,172.14 € 0.00 € 0.00 € 6,172.14 € 18,516.42 €
138 3110121727924 ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ                                   EA 309 309 927 19.71 € 6,090.70 € 0.00 € 0.00 € 6,090.70 € 18,272.10 €
139 2940123227199 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ                                       EA 20 20 60 302.78 € 6,055.51 € 0.00 € 0.00 € 6,055.51 € 18,166.54 €
140 5365123355313 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                   EA 64 64 192 94.09 € 6,021.89 € 0.00 € 0.00 € 6,021.89 € 18,065.66 €

141 5945123555870 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EA 40 40 120 150.40 € 0.00 € 0.00 € 6,015.96 € 6,015.96 € 18,047.88 €

142 2540121929255 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΕΞΙΑ                           EA 116 116 348 51.36 € 5,958.18 € 0.00 € 0.00 € 5,958.18 € 17,874.54 €
143 2510121936117 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΔΕΞΙΟ                            EA 66 66 198 88.82 € 5,861.83 € 0.00 € 0.00 € 5,861.83 € 17,585.50 €

144 3040123117786 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΣΤΡΟΦΩΝ                    EA 131 131 393 44.44 € 5,822.02 € 0.00 € 0.00 € 5,822.02 € 17,466.07 €

145 2540121931040 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΕΞΙΑ                                   EA 96 96 288 60.20 € 5,779.21 € 0.00 € 0.00 € 5,779.21 € 17,337.62 €
146 2540123065001 ΔΟΧΕΙΟ                                            EA 98 98 294 58.32 € 5,715.80 € 0.00 € 0.00 € 5,715.80 € 17,147.39 €

147 0055457724 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΒΔΟΣ EA 40 40 120 142.00 € 0.00 € 0.00 € 5,680.00 € 5,680.00 € 17,040.00 €

148 5340121923301 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ              EA 119 52 171 513 33.10 € 3,938.78 € 1,721.15 € 0.00 € 5,659.93 € 16,979.79 €
149 2530121917293 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ         EA 329 329 987 16.48 € 5,421.69 € 0.00 € 0.00 € 5,421.69 € 16,265.06 €
150 2530231125382 ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΔΗΣ       EA 12 12 36 449.33 € 5,391.92 € 0.00 € 0.00 € 5,391.92 € 16,175.77 €

151 6220123022640 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΕΜΠΡΟΣ                    EA 704 704 2,112 7.65 € 5,387.63 € 0.00 € 0.00 € 5,387.63 € 16,162.90 €

152 79200580044 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ                                EA 3 30 33 99 159.44 € 478.31 € 0.00 € 4,783.11 € 5,261.42 € 15,784.26 €
153 2540121930156 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                                         EA 83 40 123 369 42.49 € 3,526.92 € 0.00 € 1,699.72 € 5,226.64 € 15,679.92 €
154 2590121994784 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΕΔΗΣ ΔΕΞΙΑ                         EA 122 52 174 522 29.50 € 3,599.00 € 1,534.00 € 0.00 € 5,133.00 € 15,399.00 €
155 3120121923300 ΤΡΙΒΕΑΣ                                           EA 145 145 435 34.97 € 5,071.32 € 0.00 € 0.00 € 5,071.32 € 15,213.96 €
156 2910121926475 ΜΟΧΛΟΣ                                            EA 176 176 528 28.77 € 5,062.82 € 0.00 € 0.00 € 5,062.82 € 15,188.47 €
157 2990123173426 ΔΕΞΙΑ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                               EA 19 19 57 261.47 € 4,967.97 € 0.00 € 0.00 € 4,967.97 € 14,903.91 €
158 2530121921358 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΕΔΗΣ             EA 437 437 1,311 11.13 € 4,862.94 € 0.00 € 0.00 € 4,862.94 € 14,588.81 €
159 5930123372072 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                         EA 27 27 81 179.05 € 4,834.23 € 0.00 € 0.00 € 4,834.23 € 14,502.69 €
160 2530123063336 ΔΟΧΕΙΟ                                            EA 115 20 135 405 35.51 € 4,083.42 € 0.00 € 710.16 € 4,793.58 € 14,380.74 €
161 6220123040160 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ EA 32 104 136 408 34.36 € 1,099.61 € 3,573.73 € 0.00 € 4,673.34 € 14,020.01 €
162 5340123022643 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ                                   EA 209 209 627 22.13 € 4,624.75 € 0.00 € 0.00 € 4,624.75 € 13,874.26 €
163 5340121933901 ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ          EA 119 119 357 38.44 € 4,574.95 € 0.00 € 0.00 € 4,574.95 € 13,724.86 €
164 2530121922632 ΣΙΑΓΟΝΑ ΠΕΔΗΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ EA 56 56 168 81.62 € 4,570.94 € 0.00 € 0.00 € 4,570.94 € 13,712.83 €
165 2520123117558 ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ                  EA 126 126 378 35.39 € 4,458.62 € 0.00 € 0.00 € 4,458.62 € 13,375.85 €
166 6140121935130 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ        EA 119 119 357 36.57 € 4,351.76 € 0.00 € 0.00 € 4,351.76 € 13,055.27 €
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167 4720121926489 ΚΑΤΩ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                               EA 70 70 210 61.63 € 4,314.40 € 0.00 € 0.00 € 4,314.40 € 12,943.21 €

168 2530121918831 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΕΔΗΣ EA 52 52 156 82.58 € 0.00 € 4,293.90 € 0.00 € 4,293.90 € 12,881.70 €

169 2540121930005 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ EA 330 330 990 13.00 € 4,290.00 € 0.00 € 0.00 € 4,290.00 € 12,870.00 €
170 2540121931042 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                                EA 89 89 267 47.97 € 4,269.64 € 0.00 € 0.00 € 4,269.64 € 12,808.92 €
171 2520123425660 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΤ                                     EA 18 18 54 234.33 € 4,217.94 € 0.00 € 0.00 € 4,217.94 € 12,653.82 €
172 9390123006963 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ                                 EA 192 192 576 21.80 € 4,184.68 € 0.00 € 0.00 € 4,184.68 € 12,554.03 €
173 2510123041187 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΜΑ          EA 119 119 357 35.06 € 4,172.72 € 0.00 € 0.00 € 4,172.72 € 12,518.16 €
174 2910123198648 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ       EA 792 792 2,376 5.24 € 4,149.29 € 0.00 € 0.00 € 4,149.29 € 12,447.86 €

175 5340121943692 ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ                       EA 323 323 969 12.73 € 4,111.17 € 0.00 € 0.00 € 4,111.17 € 12,333.50 €

176 5930121929999 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                         EA 42 30 72 216 55.91 € 2,348.09 € 0.00 € 1,677.21 € 4,025.30 € 12,075.91 €
177 6220121934700 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ                                         EA 62 62 186 64.88 € 4,022.81 € 0.00 € 0.00 € 4,022.81 € 12,068.44 €
178 2530231140009 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΕΔΗΣ EA 60 60 180 66.63 € 0.00 € 0.00 € 3,997.62 € 3,997.62 € 11,992.86 €
179 6220123040159 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ                                         EA 57 30 87 261 45.68 € 2,603.53 € 0.00 € 1,370.28 € 3,973.81 € 11,921.44 €
180 2910121915832 ΒΑΛΒΙΔΑ                                           EA 192 192 576 20.32 € 3,901.59 € 0.00 € 0.00 € 3,901.59 € 11,704.77 €
181 2930121800444 ΠΤΕΡΥΓΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ                               EA 72 72 216 53.60 € 3,858.84 € 0.00 € 0.00 € 3,858.84 € 11,576.52 €
182 3110121920064 ΤΡΙΒΕΑΣ ΚΩΝ                                       EA 385 52 30 467 1,401 8.11 € 3,123.12 € 421.82 € 243.36 € 3,788.30 € 11,364.91 €
183 4330013018500 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ EA 100 100 300 37.63 € 0.00 € 0.00 € 3,763.00 € 3,763.00 € 11,289.00 €
184 2520121926747 ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ                                  EA 71 71 213 52.76 € 3,745.80 € 0.00 € 0.00 € 3,745.80 € 11,237.41 €
185 5305123303426 ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ                                      EA 52 52 156 72.00 € 3,744.00 € 0.00 € 0.00 € 3,744.00 € 11,232.00 €
186 3020121799797 ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΑΝΥΣΗΣ                          EA 48 48 144 76.82 € 3,687.35 € 0.00 € 0.00 € 3,687.35 € 11,062.05 €
187 2510123041188 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΜΑ              EA 105 105 315 35.06 € 3,681.81 € 0.00 € 0.00 € 3,681.81 € 11,045.44 €
188 2540121929251 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                        EA 144 144 432 25.26 € 3,637.87 € 0.00 € 0.00 € 3,637.87 € 10,913.62 €

189 2540121931045 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΘΥΡΑΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ                EA 625 625 1,875 5.70 € 3,560.65 € 0.00 € 0.00 € 3,560.65 € 10,681.95 €

190 2540121931044 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΘΥΡΑΣ 
ΔΕΞΙΑ                   EA 620 620 1,860 5.70 € 3,532.16 € 0.00 € 0.00 € 3,532.16 € 10,596.49 €

191 5120121939916 ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΡΕΨΗΣ                                    EA 177 177 531 19.93 € 3,527.54 € 0.00 € 0.00 € 3,527.54 € 10,582.62 €
192 2815121909075 ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ                               EA 28 28 84 125.14 € 3,504.04 € 0.00 € 0.00 € 3,504.04 € 10,512.12 €
193 5940121314821 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ                                        EA 1,002 1,002 3,006 3.44 € 3,447.17 € 0.00 € 0.00 € 3,447.17 € 10,341.51 €
194 5330121917841 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ EA 359 359 1,077 9.58 € 3,438.50 € 0.00 € 0.00 € 3,438.50 € 10,315.51 €
195 2510121985410 ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                                 EA 186 186 558 18.48 € 3,437.28 € 0.00 € 0.00 € 3,437.28 € 10,311.84 €
196 5360123038918 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ                                 EA 27 27 81 126.50 € 3,415.46 € 0.00 € 0.00 € 3,415.46 € 10,246.37 €
197 2540121932932 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 113 113 339 29.84 € 3,371.84 € 0.00 € 0.00 € 3,371.84 € 10,115.51 €

198 2590121933094 ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                    EA 210 210 630 15.97 € 3,353.23 € 0.00 € 0.00 € 3,353.23 € 10,059.69 €

199 4606800031 ΒΑΣΗ                                              EA 13 13 39 257.18 € 3,343.33 € 0.00 € 0.00 € 3,343.33 € 10,029.99 €
200 6220121935024 ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ                                    EA 506 506 1,518 6.60 € 3,339.60 € 0.00 € 0.00 € 3,339.60 € 10,018.80 €
201 2940121938846 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ         EA 282 282 846 11.72 € 3,303.64 € 0.00 € 0.00 € 3,303.64 € 9,910.92 €
202 5945121929998 ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                          EA 114 114 342 28.84 € 3,287.33 € 0.00 € 0.00 € 3,287.33 € 9,862.00 €
203 2990123255843 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ                                     EA 112 112 336 29.09 € 3,257.74 € 0.00 € 0.00 € 3,257.74 € 9,773.23 €

204 2520123069371 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΜΟΧΛΟΥ 
ΖΕΥΞΗΣ                   EA 451 451 1,353 7.21 € 3,252.42 € 0.00 € 0.00 € 3,252.42 € 9,757.25 €

205 2530121918827 ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΔΗΣ                                     EA 40 40 120 80.29 € 3,211.61 € 0.00 € 0.00 € 3,211.61 € 9,634.82 €
206 5945121725311 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ                                      EA 67 67 201 47.49 € 3,181.97 € 0.00 € 0.00 € 3,181.97 € 9,545.90 €
207 9390123093105 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ                          EA 74 74 222 42.81 € 3,167.79 € 0.00 € 0.00 € 3,167.79 € 9,503.38 €
208 5305121564862 ΚΟΧΛΙΑΣ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ                          EA 4,304 4,304 12,912 0.73 € 3,151.35 € 0.00 € 0.00 € 3,151.35 € 9,454.04 €
209 2510121937102 ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΔΕΞΙΑ                                    EA 205 205 615 15.14 € 3,103.29 € 0.00 € 0.00 € 3,103.29 € 9,309.87 €
210 4730121910529 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ                                  EA 64 20 84 252 36.64 € 2,345.22 € 0.00 € 732.88 € 3,078.10 € 9,234.29 €
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211 5330123223901 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 91 91 273 33.14 € 3,015.66 € 0.00 € 0.00 € 3,015.66 € 9,046.98 €
212 5930121928936 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ                               EA 142 142 426 21.20 € 3,010.89 € 0.00 € 0.00 € 3,010.89 € 9,032.66 €

213 6685121940265 ΔΟΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ                       EA 165 165 495 17.48 € 2,884.58 € 0.00 € 0.00 € 2,884.58 € 8,653.73 €

214 4720121930958 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                       EA 191 191 573 14.90 € 2,846.77 € 0.00 € 0.00 € 2,846.77 € 8,540.32 €

215 5930121911062 ΔΟΤΗΣ EA 228 228 684 12.43 € 2,833.39 € 0.00 € 0.00 € 2,833.39 € 8,500.18 €

216 5340121929248 ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ                     EA 164 164 492 17.21 € 2,822.68 € 0.00 € 0.00 € 2,822.68 € 8,468.05 €

217 6220121935022 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ                    EA 9 20 29 87 96.63 € 869.63 € 0.00 € 1,932.52 € 2,802.15 € 8,406.46 €
218 3120123555824 ΕΔΡΑΝΑ ΔΙΩΣΤΗΡΑ EA 30 30 90 93.20 € 0.00 € 0.00 € 2,796.00 € 2,796.00 € 8,388.00 €
219 5930121217197 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ                                 EA 53 53 159 52.71 € 2,793.47 € 0.00 € 0.00 € 2,793.47 € 8,380.41 €

220 5340121917315 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΡΑΒΔΟΥ 
ΩΘΗΣΗΣ                     EA 673 673 2,019 4.14 € 2,787.83 € 0.00 € 0.00 € 2,787.83 € 8,363.49 €

221 2940121911648 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ                              EA 648 258 906 2,718 3.00 € 1,944.00 € 774.00 € 0.00 € 2,718.00 € 8,154.00 €
222 2510121938908 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ                               EA 10 10 30 271.47 € 2,714.72 € 0.00 € 0.00 € 2,714.72 € 8,144.16 €
223 2990123173427 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                            EA 18 18 54 150.76 € 2,713.70 € 0.00 € 0.00 € 2,713.70 € 8,141.09 €
224 2530121795999 ΑΡΘΡΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ                                   EA 59 59 177 45.62 € 2,691.37 € 0.00 € 0.00 € 2,691.37 € 8,074.11 €

225 4710231122623 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                        EA 59 59 177 45.21 € 2,667.11 € 0.00 € 0.00 € 2,667.11 € 8,001.32 €

226 5330121918036 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  EA 296 296 888 8.93 € 2,642.30 € 0.00 € 0.00 € 2,642.30 € 7,926.91 €
227 6240121800912 ΛΥΧΝΙΑ                                            EA 997 997 2,991 2.65 € 2,641.05 € 0.00 € 0.00 € 2,641.05 € 7,923.16 €
228 2920123294208 ΦΟΡΕΑΣ                                            EA 22 22 66 119.20 € 2,622.32 € 0.00 € 0.00 € 2,622.32 € 7,866.97 €
229 5330121564522 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 2,999 2,999 8,997 0.85 € 2,549.15 € 0.00 € 0.00 € 2,549.15 € 7,647.45 €
230 2940231123938 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ                             EA 43 50 93 279 27.04 € 1,162.55 € 0.00 € 1,351.80 € 2,514.35 € 7,543.04 €
231 5940121314801 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ                                        EA 758 758 2,274 3.31 € 2,508.90 € 0.00 € 0.00 € 2,508.90 € 7,526.71 €
232 5935123085019 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ                            EA 84 84 252 29.74 € 2,498.33 € 0.00 € 0.00 € 2,498.33 € 7,494.98 €
233 2510123424989 ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ                               EA 61 61 183 40.43 € 2,466.29 € 0.00 € 0.00 € 2,466.29 € 7,398.86 €
234 2990121935651 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ                                 EA 52 10 62 186 39.46 € 2,051.66 € 0.00 € 394.55 € 2,446.21 € 7,338.63 €
235 5340121775506 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ             EA 442 442 1,326 5.51 € 2,433.86 € 0.00 € 0.00 € 2,433.86 € 7,301.58 €
236 2520121921139 ΚΟΡΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ          EA 24 24 72 101.36 € 2,432.52 € 0.00 € 0.00 € 2,432.52 € 7,297.56 €
237 5330121936418 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ                                     EA 27 27 81 90.00 € 2,429.98 € 0.00 € 0.00 € 2,429.98 € 7,289.93 €

238 2590121994785 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΕΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ                      EA 103 52 155 465 15.65 € 1,612.26 € 813.96 € 0.00 € 2,426.22 € 7,278.65 €

239 2540123076916 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ                                  EA 1,147 1,147 3,441 2.00 € 2,294.00 € 0.00 € 0.00 € 2,294.00 € 6,882.00 €
240 2540123038865 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΤΡΟΥ                                  EA 485 485 1,455 4.72 € 2,290.66 € 0.00 € 0.00 € 2,290.66 € 6,871.97 €
241 5315123007896 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 54 54 162 42.27 € 2,282.39 € 0.00 € 0.00 € 2,282.39 € 6,847.16 €
242 2540121931026 ΕΡΜΑΡΙΟ EA 30 30 90 75.00 € 0.00 € 0.00 € 2,250.00 € 2,250.00 € 6,750.00 €

243 5330121980535 ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ EA 98 98 294 22.46 € 2,200.80 € 0.00 € 0.00 € 2,200.80 € 6,602.41 €

244 2510231123212 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ                  EA 86 86 258 25.41 € 2,184.92 € 0.00 € 0.00 € 2,184.92 € 6,554.75 €

245 2590121794797 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ                                         EA 250 250 750 8.68 € 2,168.99 € 0.00 € 0.00 € 2,168.99 € 6,506.96 €
246 2910121926483 ΡΑΒΔΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΟΧΛΟΥ                            EA 149 149 447 14.20 € 2,116.17 € 0.00 € 0.00 € 2,116.17 € 6,348.51 €
247 5945121780442 ΕΝΤΟΛΕΑΣ EA 61 30 91 273 22.73 € 1,386.41 € 0.00 € 681.84 € 2,068.25 € 6,204.74 €
248 2530123558065 ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΔΗΣ EA 10 10 30 205.78 € 0.00 € 0.00 € 2,057.79 € 2,057.79 € 6,173.37 €
249 2530121918821 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΕΔΗΣ                               EA 9 60 69 207 29.31 € 263.81 € 0.00 € 1,758.72 € 2,022.53 € 6,067.58 €
250 3030231142604 ΙΜΑΝΤΕΣ                                           EA 61 40 101 303 20.00 € 1,219.99 € 0.00 € 799.99 € 2,019.98 € 6,059.95 €
251 2510123063712 ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ                            EA 24 24 72 83.70 € 2,008.81 € 0.00 € 0.00 € 2,008.81 € 6,026.43 €
252 2530123078842 ΑΡΘΡΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ                                   EA 37 37 111 53.74 € 1,988.41 € 0.00 € 0.00 € 1,988.41 € 5,965.22 €
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253 5930121929997 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                   EA 128 128 384 15.35 € 1,964.28 € 0.00 € 0.00 € 1,964.28 € 5,892.83 €

254 5310121915643 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΠΛΗΜΝΗ ΤΡΟΧΟΥ                          EA 309 309 927 6.35 € 1,962.77 € 0.00 € 0.00 € 1,962.77 € 5,888.30 €
255 4720231122613 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ     EA 201 201 603 9.76 € 1,961.60 € 0.00 € 0.00 € 1,961.60 € 5,884.79 €
256 5305121932615 ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ             EA 136 136 408 14.41 € 1,960.18 € 0.00 € 0.00 € 1,960.18 € 5,880.55 €
257 5340121917076 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ                           EA 360 360 1,080 5.43 € 1,953.44 € 0.00 € 0.00 € 1,953.44 € 5,860.33 €

258 2510121936116 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ                         EA 29 29 87 66.92 € 1,940.68 € 0.00 € 0.00 € 1,940.68 € 5,822.05 €

259 5340121939531 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ                                   EA 196 196 588 9.86 € 1,932.46 € 0.00 € 0.00 € 1,932.46 € 5,797.38 €
260 5340123091899 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ                                  EA 32 32 96 60.20 € 1,926.40 € 0.00 € 0.00 € 1,926.40 € 5,779.21 €
261 2530231140008 ΣΙΑΓΩΝΑ ΠΕΔΗΣ ΕΜΠΡΟΣ EA 31 31 93 61.77 € 1,914.81 € 0.00 € 0.00 € 1,914.81 € 5,744.42 €
262 5310121565471 ΡΟΔΕΛΑ ΕΠΙΠΕΔΗ                                    EA 4,057 4,057 12,171 0.47 € 1,912.51 € 0.00 € 0.00 € 1,912.51 € 5,737.53 €
263 2815121800422 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ                                  EA 41 41 123 46.31 € 1,898.65 € 0.00 € 0.00 € 1,898.65 € 5,695.95 €
264 3030231125327 ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΤΟΙΧΩΜΑ                          EA 49 20 69 207 27.16 € 1,330.89 € 0.00 € 543.22 € 1,874.11 € 5,622.33 €
265 2520123419169 ΚΟΡΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ                               EA 12 12 36 154.19 € 1,850.29 € 0.00 € 0.00 € 1,850.29 € 5,550.88 €
266 6220123122002 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ                                         EA 5 30 35 105 52.82 € 264.08 € 0.00 € 1,584.45 € 1,848.53 € 5,545.58 €
267 2510121943473 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΛΩΝΑ                         EA 8 8 24 230.00 € 1,840.00 € 0.00 € 0.00 € 1,840.00 € 5,520.00 €

268 4720121926766 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ                    EA 217 217 651 8.46 € 1,834.80 € 0.00 € 0.00 € 1,834.80 € 5,504.39 €

269 5905121934151 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ            EA 31 31 93 58.71 € 1,819.87 € 0.00 € 0.00 € 1,819.87 € 5,459.62 €
270 9330121934708 ΠΙΝΑΚΑΣ                                           EA 33 33 99 55.02 € 1,815.81 € 0.00 € 0.00 € 1,815.81 € 5,447.43 €
271 6220121932003 ΔΕΙΚΤΗΣ              EA 300 300 900 6.05 € 1,814.43 € 0.00 € 0.00 € 1,814.43 € 5,443.28 €
272 4720121926488 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 80 80 240 22.53 € 1,802.72 € 0.00 € 0.00 € 1,802.72 € 5,408.16 €
273 3040121931034 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ                  EA 436 436 1,308 4.13 € 1,800.24 € 0.00 € 0.00 € 1,800.24 € 5,400.73 €
274 5325123453847 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ                                 EA 101 101 303 17.65 € 1,782.93 € 0.00 € 0.00 € 1,782.93 € 5,348.80 €

275 4720121926765 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                       EA 178 178 534 9.83 € 1,749.74 € 0.00 € 0.00 € 1,749.74 € 5,249.22 €

276 5120121940483 ΡΑΒΔΟΣ                                            EA 101 101 303 17.25 € 1,742.41 € 0.00 € 0.00 € 1,742.41 € 5,227.23 €
277 2815121910308 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ                           EA 7 7 21 246.83 € 1,727.80 € 0.00 € 0.00 € 1,727.80 € 5,183.39 €
278 4608800640 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΔΕΞΙΑ                         EA 31 31 93 55.26 € 1,712.91 € 0.00 € 0.00 € 1,712.91 € 5,138.74 €
279 4615400105 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ                                 EA 3 3 9 563.49 € 1,690.46 € 0.00 € 0.00 € 1,690.46 € 5,071.37 €
280 5340123426301 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ                                  EA 8 8 24 210.42 € 1,683.35 € 0.00 € 0.00 € 1,683.35 € 5,050.06 €
281 6020700079 ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ EA 20 20 60 82.57 € 0.00 € 0.00 € 1,651.44 € 1,651.44 € 4,954.32 €
282 4720121917846 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    MR 59 59 177 27.79 € 1,639.79 € 0.00 € 0.00 € 1,639.79 € 4,919.38 €
283 4930231142210 ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ                                        EA 170 170 510 9.56 € 1,624.35 € 0.00 € 0.00 € 1,624.35 € 4,873.05 €
284 3110123514840 ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ                                   EA 76 76 228 21.06 € 1,600.79 € 0.00 € 0.00 € 1,600.79 € 4,802.36 €
285 5340123629326 ΚΛΕΙΣΤΡΟ                                          EA 36 36 108 44.46 € 1,600.67 € 0.00 € 0.00 € 1,600.67 € 4,802.00 €
286 5330121565014 ΤΣΙΜΟΥΧΑ                                          EA 1,550 1,550 4,650 1.00 € 1,550.00 € 0.00 € 0.00 € 1,550.00 € 4,650.00 €

287 5945123022143 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΟΡΕΙΑΣ                   EA 37 37 111 41.46 € 1,534.09 € 0.00 € 0.00 € 1,534.09 € 4,602.28 €

288 2510121939530 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ                       EA 96 96 288 15.67 € 1,504.02 € 0.00 € 0.00 € 1,504.02 € 4,512.06 €

289 4720231124924 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ                                 MR 139 139 417 10.80 € 1,501.52 € 0.00 € 0.00 € 1,501.52 € 4,504.56 €
290 5330123223899 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ        EA 102 102 306 14.55 € 1,484.46 € 0.00 € 0.00 € 1,484.46 € 4,453.38 €
291 2530231139991 ΣΙΑΓΩΝΑ ΠΕΔΗΣ             EA 24 24 72 61.77 € 1,482.43 € 0.00 € 0.00 € 1,482.43 € 4,447.30 €
292 2910123103537 ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ                                   EA 8 8 24 185.11 € 1,480.91 € 0.00 € 0.00 € 1,480.91 € 4,442.73 €
293 2510121942237 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΩ                              EA 6 6 18 246.56 € 1,479.34 € 0.00 € 0.00 € 1,479.34 € 4,438.03 €
294 4720121933893 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ       EA 164 164 492 9.02 € 1,478.78 € 0.00 € 0.00 € 1,478.78 € 4,436.35 €
295 9390121914168 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ EA 107 107 321 13.50 € 1,444.54 € 0.00 € 0.00 € 1,444.54 € 4,333.62 €
296 6220121933078 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ                           EA 438 438 1,314 3.28 € 1,436.56 € 0.00 € 0.00 € 1,436.56 € 4,309.67 €
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297 2590121933785 ΗΧΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ                                    EA 36 36 108 39.88 € 1,435.65 € 0.00 € 0.00 € 1,435.65 € 4,306.96 €
298 6240121653331 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ               EA 395 395 1,185 3.62 € 1,429.11 € 0.00 € 0.00 € 1,429.11 € 4,287.33 €

299 6685121940115 ΔΟΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ                       EA 93 93 279 15.30 € 1,422.50 € 0.00 € 0.00 € 1,422.50 € 4,267.51 €

300 2530121918824 ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΤ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ                   EA 78 78 234 18.21 € 1,420.69 € 0.00 € 0.00 € 1,420.69 € 4,262.08 €

301 3120121977798 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΔΡΑΝΑ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ                      EA 31 31 93 45.65 € 1,415.04 € 0.00 € 0.00 € 1,415.04 € 4,245.13 €

302 5340121711612 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ                                EA 101 101 303 13.76 € 1,389.88 € 0.00 € 0.00 € 1,389.88 € 4,169.63 €
303 2530121922628 ΣΙΑΓΩΝΑ ΠΕΔΗΣ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ EA 17 17 51 81.62 € 1,387.61 € 0.00 € 0.00 € 1,387.61 € 4,162.82 €
304 2530121922634 ΣΙΑΓΟΝΑ ΠΕΔΗΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ EA 17 17 51 81.62 € 1,387.61 € 0.00 € 0.00 € 1,387.61 € 4,162.82 €
305 6240231121872 ΛΑΜΠΑ                                             EA 1,689 1,689 5,067 0.82 € 1,379.91 € 0.00 € 0.00 € 1,379.91 € 4,139.74 €
306 2815121801797 ΑΚΡΟ ΕΔΡΑΣΗΣ                                      EA 64 64 192 21.50 € 1,376.28 € 0.00 € 0.00 € 1,376.28 € 4,128.83 €
307 4710121926491 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΑΕΡΩΣΗΣ                                 EA 80 80 240 17.01 € 1,360.87 € 0.00 € 0.00 € 1,360.87 € 4,082.61 €
308 2910121927600 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                                   EA 1,353 1,353 4,059 1.00 € 1,353.00 € 0.00 € 0.00 € 1,353.00 € 4,059.00 €
309 5340123022641 ΒΑΣΗ                                              EA 159 159 477 8.28 € 1,317.28 € 0.00 € 0.00 € 1,317.28 € 3,951.84 €
310 2930121927736 ΠΩΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ                                      EA 108 108 324 12.05 € 1,300.97 € 0.00 € 0.00 € 1,300.97 € 3,902.91 €
311 2540121942285 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ                         EA 80 80 240 16.20 € 1,296.00 € 0.00 € 0.00 € 1,296.00 € 3,888.00 €

312 2815121979318 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ                 EA 96 96 288 13.49 € 1,295.07 € 0.00 € 0.00 € 1,295.07 € 3,885.22 €

313 2520121918805 ΣΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ                                 EA 11 11 33 117.61 € 1,293.72 € 0.00 € 0.00 € 1,293.72 € 3,881.16 €
314 4820123048652 ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ                                EA 86 86 258 15.02 € 1,292.14 € 0.00 € 0.00 € 1,292.14 € 3,876.43 €
315 5340121928955 ΣΦΗΝΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                          EA 52 52 156 24.34 € 1,265.83 € 0.00 € 0.00 € 1,265.83 € 3,797.48 €
316 3040121913353 ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ                                 EA 40 40 120 31.29 € 1,251.74 € 0.00 € 0.00 € 1,251.74 € 3,755.23 €
317 2510121933103 ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ EA 30 30 90 41.58 € 0.00 € 0.00 € 1,247.43 € 1,247.43 € 3,742.29 €
318 2510123075702 ΚΑΠΑΚΙ                                            EA 25 25 75 49.71 € 1,242.72 € 0.00 € 0.00 € 1,242.72 € 3,728.15 €
319 2510123072592 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ            EA 26 26 78 47.43 € 1,233.23 € 0.00 € 0.00 € 1,233.23 € 3,699.69 €
320 2530123023170 ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ                                   EA 96 96 288 12.61 € 1,210.34 € 0.00 € 0.00 € 1,210.34 € 3,631.02 €
321 5305121535721 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 1,212 1,212 3,636 1.00 € 1,205.94 € 0.00 € 0.00 € 1,205.94 € 3,617.82 €
322 4604901321 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ EA 30 30 90 39.46 € 0.00 € 0.00 € 1,183.65 € 1,183.65 € 3,550.95 €
323 2540121990999 ΔΙΚΛΕΙΔΑ                                          EA 60 60 180 19.63 € 1,177.72 € 0.00 € 0.00 € 1,177.72 € 3,533.17 €
324 2540121990998 ΔΙΚΛΕΙΔΑ                                          EA 39 20 59 177 19.81 € 772.56 € 0.00 € 396.19 € 1,168.75 € 3,506.24 €
325 5330121941223 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΑ                               EA 65 65 195 17.88 € 1,162.14 € 0.00 € 0.00 € 1,162.14 € 3,486.41 €
326 3020123039651 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΙΜΑΝΤΑ                                   EA 56 56 168 20.54 € 1,150.32 € 0.00 € 0.00 € 1,150.32 € 3,450.96 €
327 5340123022644 ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ                                         EA 226 226 678 5.08 € 1,146.99 € 0.00 € 0.00 € 1,146.99 € 3,440.97 €
328 2590231142609 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ                                 EA 17 17 51 66.92 € 1,137.64 € 0.00 € 0.00 € 1,137.64 € 3,412.93 €
329 2530121921877 ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ                                   EA 50 50 150 22.12 € 1,105.81 € 0.00 € 0.00 € 1,105.81 € 3,317.42 €
330 5330121946477 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ                                     EA 37 37 111 29.40 € 1,087.72 € 0.00 € 0.00 € 1,087.72 € 3,263.17 €
331 4605420107 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ EA 20 20 60 54.30 € 0.00 € 0.00 € 1,085.98 € 1,085.98 € 3,257.94 €
332 5330121941224 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                            EA 66 66 198 16.39 € 1,081.68 € 0.00 € 0.00 € 1,081.68 € 3,245.03 €

333 2520123059482 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                 EA 15 10 25 75 43.16 € 647.37 € 0.00 € 431.58 € 1,078.95 € 3,236.85 €

334 2540121934476 ΛΩΡΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ                         EA 62 62 186 17.21 € 1,067.11 € 0.00 € 0.00 € 1,067.11 € 3,201.34 €
335 9330123630415 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    EA 31 31 93 34.16 € 1,059.03 € 0.00 € 0.00 € 1,059.03 € 3,177.08 €
336 2540121986572 ΣΤΟΜΙΟ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΑ                                EA 42 42 126 25.00 € 1,050.20 € 0.00 € 0.00 € 1,050.20 € 3,150.60 €
337 5310121428161 ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΚΡΟΒΕΡ                                   EA 6,974 6,974 20,922 0.15 € 1,049.24 € 0.00 € 0.00 € 1,049.24 € 3,147.71 €
338 2510121938902 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΛΩΝΑ                         EA 10 10 30 103.86 € 1,038.61 € 0.00 € 0.00 € 1,038.61 € 3,115.82 €
339 2530123377840 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                               EA 5 5 15 205.14 € 1,025.70 € 0.00 € 0.00 € 1,025.70 € 3,077.09 €

340 5935121224463 ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ                      EA 6 6 18 169.20 € 1,015.20 € 0.00 € 0.00 € 1,015.20 € 3,045.60 €
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341 2920121927751 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ                                EA 34 34 102 29.53 € 1,004.09 € 0.00 € 0.00 € 1,004.09 € 3,012.26 €
342 4608600310 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ                           EA 14 5 19 57 52.80 € 739.26 € 0.00 € 264.02 € 1,003.28 € 3,009.83 €
343 4720121674156 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ                                   MR 147 147 441 6.76 € 993.75 € 0.00 € 0.00 € 993.75 € 2,981.26 €
344 3040121915496 ΡΑΒΔΟΣ EA 40 40 120 24.72 € 988.96 € 0.00 € 0.00 € 988.96 € 2,966.87 €
345 5330121931038 ΒΑΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ                          EA 393 393 1,179 2.48 € 973.62 € 0.00 € 0.00 € 973.62 € 2,920.87 €
346 6240121207952 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 1,176 1,176 3,528 0.82 € 966.67 € 0.00 € 0.00 € 966.67 € 2,900.02 €

347 5330121917831 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΦΑΙΡΑ                    EA 289 289 867 3.31 € 955.72 € 0.00 € 0.00 € 955.72 € 2,867.17 €

348 5930123038634 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ                                EA 52 52 156 18.35 € 954.45 € 0.00 € 0.00 € 954.45 € 2,863.36 €
349 5920121932193 ΑΣΦΑΛΟΚΙΒΩΤΙΟ                                     EA 41 41 123 23.25 € 953.23 € 0.00 € 0.00 € 953.23 € 2,859.69 €
350 1102000423 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ                                       EA 24 24 72 39.63 € 951.08 € 0.00 € 0.00 € 951.08 € 2,853.25 €
351 5340121929261 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 615 615 1,845 1.53 € 943.77 € 0.00 € 0.00 € 943.77 € 2,831.32 €
352 5355123117943 ΚΟΜΒΙΟ                                            EA 274 274 822 3.37 € 923.40 € 0.00 € 0.00 € 923.40 € 2,770.21 €
353 4710121909420 ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ             EA 179 179 537 5.14 € 919.23 € 0.00 € 0.00 € 919.23 € 2,757.69 €
354 2805121899117 ΑΞΟΝΑΣ                                            EA 40 40 120 22.41 € 896.28 € 0.00 € 0.00 € 896.28 € 2,688.84 €
355 5120121669723 ΚΟΧΛΙΟΣΤΡΟΦΕΑΣ       EA 436 436 1,308 2.05 € 894.24 € 0.00 € 0.00 € 894.24 € 2,682.71 €
356 4720123063337 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                           EA 71 71 213 12.55 € 890.87 € 0.00 € 0.00 € 890.87 € 2,672.62 €
357 2815121910524 ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ                                   EA 128 128 384 6.87 € 879.43 € 0.00 € 0.00 € 879.43 € 2,638.29 €
358 5340231142607 ΜΟΧΛΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ                             EA 54 54 162 16.23 € 876.42 € 0.00 € 0.00 € 876.42 € 2,629.26 €
359 5365121932361 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ            EA 125 125 375 6.96 € 870.10 € 0.00 € 0.00 € 870.10 € 2,610.31 €
360 2540123023458 ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ                              EA 42 42 126 20.02 € 840.83 € 0.00 € 0.00 € 840.83 € 2,522.50 €
361 6240231121870 ΛΑΜΠΑ                                             EA 2,043 2,043 6,129 0.41 € 837.63 € 0.00 € 0.00 € 837.63 € 2,512.89 €

362 2510231122622 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ                   EA 43 43 129 19.47 € 837.13 € 0.00 € 0.00 € 837.13 € 2,511.40 €

363 3020121915492 ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ           EA 8 8 24 104.41 € 835.30 € 0.00 € 0.00 € 835.30 € 2,505.90 €
364 2530121923020 ΠΕΙΡΟΣ         EA 226 226 678 3.69 € 834.18 € 0.00 € 0.00 € 834.18 € 2,502.53 €
365 4730123557878 ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΕΩΣ EA 10 10 30 83.30 € 0.00 € 0.00 € 833.00 € 833.00 € 2,499.00 €
366 5340121929263 ΚΑΛΥΠΤΡΑ                                          EA 594 594 1,782 1.38 € 821.50 € 0.00 € 0.00 € 821.50 € 2,464.51 €
367 5330121737787 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                           EA 147 147 441 5.57 € 818.30 € 0.00 € 0.00 € 818.30 € 2,454.89 €
368 2530121918039 ΔΟΧΕΙΟ                                            EA 35 35 105 23.23 € 813.03 € 0.00 € 0.00 € 813.03 € 2,439.10 €
369 2590123072178 ΛΩΡΙΔΑ EA 22 22 66 36.42 € 801.22 € 0.00 € 0.00 € 801.22 € 2,403.65 €
370 2590231142610 ΕΝΙΣΧΥΣΗ                                          EA 41 41 123 19.52 € 800.25 € 0.00 € 0.00 € 800.25 € 2,400.76 €
371 2520121915640 ΕΔΡΑΣΗ ΜΟΧΛΟΥ ΖΕΥΞΗΣ                              EA 74 74 222 10.80 € 799.35 € 0.00 € 0.00 € 799.35 € 2,398.04 €
372 0024314102 ΔΟΧΕΙΟ EA 20 20 60 39.79 € 0.00 € 0.00 € 795.88 € 795.88 € 2,387.64 €
373 5935123016005 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 14 14 42 56.50 € 791.00 € 0.00 € 0.00 € 791.00 € 2,373.00 €
374 2530121921152 ΑΡΘΡΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ                                   EA 11 11 33 70.33 € 773.63 € 0.00 € 0.00 € 773.63 € 2,320.90 €
375 5325123164366 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ                                 EA 49 49 147 15.71 € 769.64 € 0.00 € 0.00 € 769.64 € 2,308.93 €
376 9390123151048 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ                              EA 32 32 96 23.99 € 767.55 € 0.00 € 0.00 € 767.55 € 2,302.66 €

377 2540121931046 ΡΑΒΔΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ                      EA 57 57 171 13.18 € 751.23 € 0.00 € 0.00 € 751.23 € 2,253.68 €

378 2510121933093 ΡΑΒΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ                                 EA 28 28 84 26.59 € 744.51 € 0.00 € 0.00 € 744.51 € 2,233.52 €
379 5340121914625 ΣΕΙΡΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ                            EA 51 51 153 14.51 € 740.18 € 0.00 € 0.00 € 740.18 € 2,220.55 €

380 2910121916109 ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ                  EA 78 78 234 9.47 € 738.53 € 0.00 € 0.00 € 738.53 € 2,215.59 €

381 6240121826682 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ EA 574 574 1,722 1.29 € 738.16 € 0.00 € 0.00 € 738.16 € 2,214.49 €
382 5340121452254 ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΥΡΑΣ                          EA 41 41 123 17.65 € 723.76 € 0.00 € 0.00 € 723.76 € 2,171.29 €
383 5315123071628 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 32 32 96 22.58 € 722.48 € 0.00 € 0.00 € 722.48 € 2,167.44 €
384 9390121935032 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ   MR 49 49 147 14.55 € 713.12 € 0.00 € 0.00 € 713.12 € 2,139.37 €
385 5340121914470 ΒΑΣΗ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ                                    EA 120 120 360 5.83 € 699.29 € 0.00 € 0.00 € 699.29 € 2,097.87 €
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386 2510121935319 ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ                        EA 37 37 111 18.53 € 685.44 € 0.00 € 0.00 € 685.44 € 2,056.32 €

387 4720330029196 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 76 76 228 9.02 € 685.29 € 0.00 € 0.00 € 685.29 € 2,055.87 €

388 5340121933900 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ                         EA 55 55 165 12.40 € 681.84 € 0.00 € 0.00 € 681.84 € 2,045.52 €

389 6220231123788 ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ                          EA 176 176 528 3.87 € 681.65 € 0.00 € 0.00 € 681.65 € 2,044.94 €
390 6240121655766 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΩΤΑ                            EA 349 349 1,047 1.95 € 680.55 € 0.00 € 0.00 € 680.55 € 2,041.65 €
391 6240121504410 ΛΥΧΝΙΑ                                            EA 616 616 1,848 1.10 € 679.63 € 0.00 € 0.00 € 679.63 € 2,038.90 €
392 6220123040343 ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΩΤΑ ΔΕΞΙΑ                                EA 137 137 411 4.90 € 671.85 € 0.00 € 0.00 € 671.85 € 2,015.54 €
393 2910121916107 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                                   EA 234 234 702 2.85 € 667.13 € 0.00 € 0.00 € 667.13 € 2,001.40 €
394 2530123023180 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΔΗΣ EA 50 50 150 13.09 € 0.00 € 0.00 € 654.40 € 654.40 € 1,963.20 €
395 2530121922636 ΣΙΑΓΟΝΑ ΠΕΔΗΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ EA 8 8 24 81.62 € 652.99 € 0.00 € 0.00 € 652.99 € 1,958.98 €
396 2520121819049 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 811 811 2,433 0.80 € 650.75 € 0.00 € 0.00 € 650.75 € 1,952.24 €
397 5340121935329 ΙΜΑΝΤΑΣ           EA 26 26 78 24.75 € 643.61 € 0.00 € 0.00 € 643.61 € 1,930.82 €
398 2520121924744 ΜΟΧΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ                                  EA 15 15 45 42.77 € 641.52 € 0.00 € 0.00 € 641.52 € 1,924.56 €
399 2510121939532 ΔΕΞΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ                              EA 19 19 57 33.54 € 637.27 € 0.00 € 0.00 € 637.27 € 1,911.80 €
400 2520121918034 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΖΕΥΞΗΣ                               EA 21 21 63 30.05 € 631.13 € 0.00 € 0.00 € 631.13 € 1,893.40 €
401 5330121913758 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                          EA 82 82 246 7.61 € 624.25 € 0.00 € 0.00 € 624.25 € 1,872.74 €
402 2530123023464 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΔΗΣ EA 50 50 150 12.45 € 0.00 € 0.00 € 622.65 € 622.65 € 1,867.95 €
403 5340121933079 ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                          EA 552 552 1,656 1.10 € 607.20 € 0.00 € 0.00 € 607.20 € 1,821.60 €
404 4710123554123 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΑΕΡΩΣΗΣ EA 20 20 60 30.08 € 0.00 € 0.00 € 601.52 € 601.52 € 1,804.56 €
405 2540121933365 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ                                    EA 19 19 57 31.37 € 596.10 € 0.00 € 0.00 € 596.10 € 1,788.31 €
406 2510121935318 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 32 32 96 18.12 € 579.97 € 0.00 € 0.00 € 579.97 € 1,739.92 €
407 4810123553130 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ EA 10 10 30 58.00 € 0.00 € 0.00 € 579.97 € 579.97 € 1,739.91 €
408 9390121933351 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                           MR 77 77 231 7.50 € 577.69 € 0.00 € 0.00 € 577.69 € 1,733.06 €
409 2590123072177 ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                             EA 17 17 51 33.55 € 570.36 € 0.00 € 0.00 € 570.36 € 1,711.07 €
410 6240121734827 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 1,935 1,935 5,805 0.29 € 568.89 € 0.00 € 0.00 € 568.89 € 1,706.67 €
411 5330123225908 ΤΣΙΜΟΥΧΑ                                          EA 75 75 225 7.55 € 565.88 € 0.00 € 0.00 € 565.88 € 1,697.63 €
412 4730121916644 ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                  EA 108 108 324 5.23 € 565.16 € 0.00 € 0.00 € 565.16 € 1,695.49 €
413 3040121919828 ΑΚΡΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ                                    EA 200 200 600 2.79 € 558.80 € 0.00 € 0.00 € 558.80 € 1,676.40 €

414 5310121916617 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ                        EA 1,437 1,437 4,311 0.39 € 557.56 € 0.00 € 0.00 € 557.56 € 1,672.67 €

415 5330121564852 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                         EA 631 631 1,893 0.88 € 552.13 € 0.00 € 0.00 € 552.13 € 1,656.38 €

416 5330121268621 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 1,275 1,275 3,825 0.43 € 544.43 € 0.00 € 0.00 € 544.43 € 1,633.28 €
417 2510121935899 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                       EA 43 43 129 12.35 € 530.92 € 0.00 € 0.00 € 530.92 € 1,592.75 €
418 3110121920063 ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ                                   EA 10 10 30 52.81 € 528.08 € 0.00 € 0.00 € 528.08 € 1,584.24 €
419 4609100523 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ                                EA 2 2 6 260.54 € 521.08 € 0.00 € 0.00 € 521.08 € 1,563.24 €
420 2930121927742 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EA 26 26 78 19.85 € 0.00 € 516.07 € 0.00 € 516.07 € 1,548.22 €
421 5331121487999 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                          EA 461 461 1,383 1.10 € 508.62 € 0.00 € 0.00 € 508.62 € 1,525.86 €
422 2540123118264 ΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΔΕΞΙΑ                              EA 14 14 42 36.27 € 507.76 € 0.00 € 0.00 € 507.76 € 1,523.28 €

423 3040121915498 ΡΑΒΔΟΣ ΖΕΥΞΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ                  EA 27 27 81 18.80 € 507.50 € 0.00 € 0.00 € 507.50 € 1,522.49 €

424 5340123127856 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ                               EA 49 49 147 10.34 € 506.71 € 0.00 € 0.00 € 506.71 € 1,520.12 €
425 2540123275517 ΑΛΕΞΗΛΙΟ EA 20 20 60 25.23 € 0.00 € 0.00 € 504.50 € 504.50 € 1,513.50 €
426 2815121800423 ΟΔΗΓΟΣ                                            EA 65 65 195 7.73 € 502.26 € 0.00 € 0.00 € 502.26 € 1,506.77 €
427 2530121918822 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΕΔΗΣ                               EA 16 16 48 31.37 € 501.98 € 0.00 € 0.00 € 501.98 € 1,505.94 €
428 5330121468572 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ                               EA 107 107 321 4.66 € 499.04 € 0.00 € 0.00 € 499.04 € 1,497.13 €
429 2510121937101 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 29 29 87 17.15 € 497.39 € 0.00 € 0.00 € 497.39 € 1,492.16 €
430 2510121935898 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ                          EA 40 40 120 12.35 € 493.88 € 0.00 € 0.00 € 493.88 € 1,481.63 €
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431 5120121767183 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΕΩΣ                                   EA 3 3 9 163.75 € 491.25 € 0.00 € 0.00 € 491.25 € 1,473.75 €
432 2520123230824 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ EA 10 10 30 48.85 € 0.00 € 0.00 € 488.50 € 488.50 € 1,465.50 €
433 2520123230825 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ EA 10 10 30 48.85 € 0.00 € 0.00 € 488.50 € 488.50 € 1,465.50 €

434 4720121926487 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ                       EA 7 7 21 69.49 € 486.41 € 0.00 € 0.00 € 486.41 € 1,459.24 €

435 3040121915497 ΡΑΒΔΟΣ            EA 25 25 75 19.32 € 482.94 € 0.00 € 0.00 € 482.94 € 1,448.83 €
436 5355121915644 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΑΒΔΟΥ ΖΕΥΞΗΣ                           EA 53 53 159 9.07 € 480.56 € 0.00 € 0.00 € 480.56 € 1,441.67 €
437 5305231124017 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 702 702 2,106 0.68 € 473.85 € 0.00 € 0.00 € 473.85 € 1,421.55 €
438 4720121909421 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΟΡΦΗΣ                             EA 100 100 300 4.70 € 470.41 € 0.00 € 0.00 € 470.41 € 1,411.22 €
439 4710123157662 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ                                 EA 106 106 318 4.43 € 469.93 € 0.00 € 0.00 € 469.93 € 1,409.78 €
440 5340121935901 ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                          EA 346 346 1,038 1.36 € 469.87 € 0.00 € 0.00 € 469.87 € 1,409.60 €
441 2520123230826 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ EA 10 10 30 45.90 € 0.00 € 0.00 € 459.00 € 459.00 € 1,377.00 €
442 4330121911647 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 11 11 33 41.64 € 458.03 € 0.00 € 0.00 € 458.03 € 1,374.09 €

443 5340123171804 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ                      EA 43 43 129 10.62 € 456.74 € 0.00 € 0.00 € 456.74 € 1,370.21 €

444 5310121916631 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ                                        EA 40 40 120 11.21 € 448.54 € 0.00 € 0.00 € 448.54 € 1,345.62 €
445 6220121935025 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ                  EA 287 50 337 1,011 1.33 € 381.71 € 0.00 € 66.50 € 448.21 € 1,344.63 €
446 2910121926482 ΜΟΧΛΟΣ                                            EA 19 19 57 23.16 € 440.03 € 0.00 € 0.00 € 440.03 € 1,320.08 €
447 2540121938256 ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΤΩ                                      EA 10 10 30 43.17 € 431.69 € 0.00 € 0.00 € 431.69 € 1,295.07 €
448 5330123006965 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                          EA 24 24 72 17.91 € 429.93 € 0.00 € 0.00 € 429.93 € 1,289.78 €
449 5930121878034 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΑ ΠΕΔΗΣ                              EA 71 71 213 6.03 € 427.99 € 0.00 € 0.00 € 427.99 € 1,283.97 €
450 5315121910543 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 32 32 96 13.37 € 427.84 € 0.00 € 0.00 € 427.84 € 1,283.52 €
451 5340121926471 ΤΑΙΝΙΑ ΤΑΝΥΣΗΣ                                    EA 12 12 36 35.60 € 427.16 € 0.00 € 0.00 € 427.16 € 1,281.47 €
452 2540121931563 ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ                                 EA 91 91 273 4.69 € 426.43 € 0.00 € 0.00 € 426.43 € 1,279.28 €
453 4730123124467 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ                           EA 41 41 123 10.33 € 423.57 € 0.00 € 0.00 € 423.57 € 1,270.70 €
454 4320231131117 ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ                                       EA 29 29 87 14.52 € 421.11 € 0.00 € 0.00 € 421.11 € 1,263.33 €
455 2530121922620 ΣΙΑΓΟΝΑ ΠΕΔΗΣ ΕΜΠΡΟΣ EA 5 5 15 81.62 € 408.12 € 0.00 € 0.00 € 408.12 € 1,224.36 €
456 2815121909076 ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ                                EA 40 40 120 10.16 € 406.42 € 0.00 € 0.00 € 406.42 € 1,219.25 €
457 6220123040342 ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΩΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                             EA 72 72 216 5.51 € 396.47 € 0.00 € 0.00 € 396.47 € 1,189.40 €
458 9390123165964 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ                             EA 30 30 90 13.16 € 394.78 € 0.00 € 0.00 € 394.78 € 1,184.34 €
459 90003452457 ΛΑΜΠΑ                                             EA 869 869 2,607 0.45 € 391.05 € 0.00 € 0.00 € 391.05 € 1,173.15 €
460 2510231122612 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ                                 EA 43 43 129 9.05 € 389.32 € 0.00 € 0.00 € 389.32 € 1,167.97 €

461 5310121647841 ΡΟΔΕΛΛΑ ΜΟΧΛΟΥ 
ΠΟΔΟΠΛΗΚΤΡΟΥ                       EA 492 492 1,476 0.79 € 389.17 € 0.00 € 0.00 € 389.17 € 1,167.52 €

462 5365121933096 ΒΑΣΗ                                              EA 136 136 408 2.84 € 386.03 € 0.00 € 0.00 € 386.03 € 1,158.10 €
463 5330121939781 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ                                     EA 36 36 108 10.59 € 381.30 € 0.00 € 0.00 € 381.30 € 1,143.90 €
464 5315121992969 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 171 171 513 2.22 € 379.04 € 0.00 € 0.00 € 379.04 € 1,137.13 €
465 6240121735414 ΛΑΜΠΑ                                             EA 944 944 2,832 0.40 € 377.60 € 0.00 € 0.00 € 377.60 € 1,132.80 €
466 2920121860241 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ                               SE 106 106 318 3.42 € 362.63 € 0.00 € 0.00 € 362.63 € 1,087.88 €
467 5310123022491 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ EA 104 104 312 3.49 € 0.00 € 362.54 € 0.00 € 362.54 € 1,087.63 €
468 4404700230 ΠΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ                                    EA 6 6 18 60.06 € 360.36 € 0.00 € 0.00 € 360.36 € 1,081.07 €
469 5330121564526 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 1,158 1,158 3,474 0.31 € 358.98 € 0.00 € 0.00 € 358.98 € 1,076.94 €
470 2910121915626 ΦΟΡΕΑΣ                                            EA 24 24 72 14.74 € 353.64 € 0.00 € 0.00 € 353.64 € 1,060.92 €
471 4720121931790 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 71 10 81 243 4.33 € 307.15 € 0.00 € 43.26 € 350.41 € 1,051.22 €

472 5330014712750 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ EA 15 15 45 23.20 € 0.00 € 0.00 € 348.00 € 348.00 € 1,044.00 €

473 3110121919545 ΕΔΡΑΝΟ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ                                 EA 9 9 27 37.79 € 340.11 € 0.00 € 0.00 € 340.11 € 1,020.33 €
474 2990231123281 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                           MR 21 21 63 16.18 € 339.75 € 0.00 € 0.00 € 339.75 € 1,019.24 €
475 5330121913756 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                          EA 21 21 63 15.98 € 335.53 € 0.00 € 0.00 € 335.53 € 1,006.60 €
476 5330121918796 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                           EA 48 48 144 6.92 € 332.19 € 0.00 € 0.00 € 332.19 € 996.58 €
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477 2930123630556 ΠΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ                                    EA 5 5 15 65.94 € 329.72 € 0.00 € 0.00 € 329.72 € 989.15 €
478 4720121943475 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 116 116 348 2.83 € 328.40 € 0.00 € 0.00 € 328.40 € 985.19 €
479 2530123055589 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΛEΠΤΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ                          EA 75 75 225 4.37 € 327.98 € 0.00 € 0.00 € 327.98 € 983.94 €
480 5365121800411 ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΠΩΜΑ                                     EA 88 88 264 3.71 € 326.58 € 0.00 € 0.00 € 326.58 € 979.73 €
481 5305231142613 ΚΟΧΛΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ                                  EA 52 52 156 6.23 € 323.96 € 0.00 € 0.00 € 323.96 € 971.88 €
482 2910123162201 ΒΑΛΒΙΔΑ                                           EA 22 22 66 14.72 € 323.93 € 0.00 € 0.00 € 323.93 € 971.79 €
483 2540123515118 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ                                  EA 10 10 30 32.19 € 321.86 € 0.00 € 0.00 € 321.86 € 965.59 €
484 4730121916645 ΣΩΛΗΝΩΣΗ EA 96 96 288 3.34 € 320.64 € 0.00 € 0.00 € 320.64 € 961.92 €

485 4720123074852 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ                 MR 30 30 90 10.62 € 318.65 € 0.00 € 0.00 € 318.65 € 955.96 €

486 2520123072176 ΡΑΒΔΟΣ ΖΕΥΞΗΣ ΠΙΣΩ                                EA 14 14 42 22.65 € 317.07 € 0.00 € 0.00 € 317.07 € 951.21 €
487 2540121947039 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΔΡΑΣ EA 10 10 30 31.51 € 0.00 € 0.00 € 315.09 € 315.09 € 945.27 €
488 6240121940048 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 113 113 339 2.76 € 311.68 € 0.00 € 0.00 € 311.68 € 935.05 €
489 2530121921365 ΡΑΒΔΟΣ            EA 31 31 93 9.99 € 309.54 € 0.00 € 0.00 € 309.54 € 928.61 €
490 5920121207787 ΣΕΙΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                              EA 1,336 1,336 4,008 0.23 € 307.28 € 0.00 € 0.00 € 307.28 € 921.84 €
491 2540121933366 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ                                    EA 11 11 33 27.87 € 306.61 € 0.00 € 0.00 € 306.61 € 919.82 €
492 2540121931061 ΟΔΗΓΟΣ ΡΑΒΔΟΣ                                     EA 15 15 45 20.40 € 306.02 € 0.00 € 0.00 € 306.02 € 918.05 €
493 2520121930392 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 12 12 36 25.28 € 303.36 € 0.00 € 0.00 € 303.36 € 910.08 €
494 2510121939915 ΜΕΣΑΙΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΛΩΝΑ                               EA 7 7 21 43.27 € 302.89 € 0.00 € 0.00 € 302.89 € 908.66 €
495 6220231126909 ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΕΝ                                    EA 88 88 264 3.40 € 299.21 € 0.00 € 0.00 € 299.21 € 897.64 €
496 2910121926479 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ                                     EA 33 33 99 9.02 € 297.56 € 0.00 € 0.00 € 297.56 € 892.68 €
497 6240231121871 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 490 490 1,470 0.60 € 295.47 € 0.00 € 0.00 € 295.47 € 886.41 €
498 5930123552669 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ EA 10 10 30 29.00 € 0.00 € 0.00 € 290.00 € 290.00 € 870.00 €
499 5340123118108 ΣΦΗΝΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΔΕΞΙΑ                             EA 30 30 90 9.65 € 289.47 € 0.00 € 0.00 € 289.47 € 868.40 €
500 39972790 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ                                        EA 208 208 624 1.38 € 287.90 € 0.00 € 0.00 € 287.90 € 863.70 €
501 5340121915836 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 255 255 765 1.10 € 281.34 € 0.00 € 0.00 € 281.34 € 844.02 €
502 6240121207948 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 511 511 1,533 0.55 € 281.05 € 0.00 € 0.00 € 281.05 € 843.15 €
503 4720123557584 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ EA 10 10 30 28.00 € 0.00 € 0.00 € 280.00 € 280.00 € 840.00 €
504 2590121933898 ΒΑΣΗ                                              EA 152 152 456 1.83 € 277.47 € 0.00 € 0.00 € 277.47 € 832.41 €
505 5340121850511 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                          EA 110 110 330 2.45 € 269.83 € 0.00 € 0.00 € 269.83 € 809.49 €
506 2520121920053 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ                           EA 9 9 27 29.84 € 268.55 € 0.00 € 0.00 € 268.55 € 805.66 €
507 4730121928627 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ                          EA 211 211 633 1.24 € 262.42 € 0.00 € 0.00 € 262.42 € 787.27 €
508 5360121928950 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                          EA 170 170 510 1.52 € 258.23 € 0.00 € 0.00 € 258.23 € 774.69 €
509 2540121928062 ΠΟΔΟΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ                           EA 32 32 96 7.91 € 253.24 € 0.00 € 0.00 € 253.24 € 759.71 €
510 4615050055 ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ EA 10 10 30 25.23 € 0.00 € 0.00 € 252.25 € 252.25 € 756.75 €
511 5340231142611 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 26 26 78 9.65 € 250.87 € 0.00 € 0.00 € 250.87 € 752.61 €
512 4730121802246 ΘΗΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ                                     EA 188 188 564 1.33 € 250.79 € 0.00 € 0.00 € 250.79 € 752.37 €
513 2510123378093 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΝΩ                              EA 1 1 3 249.73 € 249.73 € 0.00 € 0.00 € 249.73 € 749.18 €
514 9905121932195 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ                                    EA 356 356 1,068 0.70 € 249.20 € 0.00 € 0.00 € 249.20 € 747.60 €
515 5340121917311 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ                                   EA 86 86 258 2.83 € 243.25 € 0.00 € 0.00 € 243.25 € 729.74 €
516 4720123063338 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ EA 52 52 156 4.64 € 241.48 € 0.00 € 0.00 € 241.48 € 724.45 €
517 5330121917078 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                          EA 17 17 51 14.13 € 240.25 € 0.00 € 0.00 € 240.25 € 720.75 €
518 2540123023457 ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΔΕΞΙΟΣ                                 EA 12 12 36 20.02 € 240.24 € 0.00 € 0.00 € 240.24 € 720.72 €
519 5310121494353 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 6,005 6,005 18,015 0.04 € 240.20 € 0.00 € 0.00 € 240.20 € 720.60 €
520 5340123049455 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ                                     EA 23 23 69 10.44 € 240.19 € 0.00 € 0.00 € 240.19 € 720.57 €
521 2540121930157 ΡΑΒΔΟΣ                                            EA 50 50 150 4.78 € 239.22 € 0.00 € 0.00 € 239.22 € 717.65 €
522 3040121933788 ΡΑΒΔΟΣ ΕΛΞΗΣ                                      EA 39 39 117 6.07 € 236.66 € 0.00 € 0.00 € 236.66 € 709.97 €
523 2815121800425 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ                                  EA 65 65 195 3.63 € 235.63 € 0.00 € 0.00 € 235.63 € 706.88 €
524 2540123109467 ΕΠΕΝΔΥΣΗ EA 10 10 30 23.34 € 0.00 € 0.00 € 233.36 € 233.36 € 700.08 €
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525 2540123109468 ΕΠΕΝΔΥΣΗ EA 10 10 30 23.34 € 0.00 € 0.00 € 233.36 € 233.36 € 700.08 €
526 4720123266763 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ EA 10 10 30 23.30 € 0.00 € 0.00 € 232.97 € 232.97 € 698.91 €
527 3040121943828 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΖΑΣ                                     MR 357 357 1,071 0.65 € 232.05 € 0.00 € 0.00 € 232.05 € 696.15 €
528 2510121935320 ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ                          EA 133 133 399 1.73 € 230.09 € 0.00 € 0.00 € 230.09 € 690.27 €
529 5310123181073 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ                                        EA 95 95 285 2.42 € 229.64 € 0.00 € 0.00 € 229.64 € 688.91 €
530 4720121367731 ΣΩΛΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ                                   MR 96 96 288 2.35 € 225.31 € 0.00 € 0.00 € 225.31 € 675.94 €
531 5310121564996 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ                                        EA 2,936 2,936 8,808 0.08 € 223.14 € 0.00 € 0.00 € 223.14 € 669.41 €
532 3120121932618 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                               EA 66 66 198 3.38 € 223.09 € 0.00 € 0.00 € 223.09 € 669.26 €
533 5340121932031 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ                           EA 5 5 15 44.46 € 222.31 € 0.00 € 0.00 € 222.31 € 666.94 €
534 4720121212514 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    MR 80 80 240 2.77 € 221.68 € 0.00 € 0.00 € 221.68 € 665.04 €
535 2530121723525 ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ                                    EA 61 61 183 3.60 € 219.65 € 0.00 € 0.00 € 219.65 € 658.94 €
536 4820123092899 ΒΑΛΒΙΔΑ                                           EA 78 78 234 2.80 € 218.27 € 0.00 € 0.00 € 218.27 € 654.82 €
537 5315121930401 ΠΕΙΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ                             EA 152 152 456 1.42 € 215.38 € 0.00 € 0.00 € 215.38 € 646.15 €
538 4720123557585 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ EA 10 10 30 21.50 € 0.00 € 0.00 € 215.00 € 215.00 € 645.00 €
539 2520123050604 ΔΙΧΑΛΟ ΖΕΥΞΗΣ       EA 10 10 30 21.39 € 213.85 € 0.00 € 0.00 € 213.85 € 641.55 €
540 2510121932802 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ      EA 29 29 87 7.33 € 212.57 € 0.00 € 0.00 € 212.57 € 637.71 €
541 9905121932376 ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ EA 10 10 30 21.01 € 0.00 € 0.00 € 210.06 € 210.06 € 630.18 €
542 4720121916276 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 131 131 393 1.59 € 208.91 € 0.00 € 0.00 € 208.91 € 626.74 €
543 5315121930403 ΠΕΙΡΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ                        EA 149 149 447 1.38 € 206.24 € 0.00 € 0.00 € 206.24 € 618.71 €
544 5365121916262 ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                          EA 654 654 1,962 0.31 € 203.35 € 0.00 € 0.00 € 203.35 € 610.04 €
545 3120123007898 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ                                         EA 51 51 153 3.93 € 200.33 € 0.00 € 0.00 € 200.33 € 600.98 €
546 2910121926477 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ                                  EA 21 21 63 9.54 € 200.31 € 0.00 € 0.00 € 200.31 € 600.93 €
547 6250121933776 ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΧΝΙΑΣ                                   EA 60 60 180 3.33 € 199.80 € 0.00 € 0.00 € 199.80 € 599.39 €
548 2590121987239 ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ   EA 63 63 189 3.11 € 195.89 € 0.00 € 0.00 € 195.89 € 587.66 €
549 4730121910530 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ                              EA 16 16 48 12.19 € 194.98 € 0.00 € 0.00 € 194.98 € 584.95 €
550 2910121926478 ΜΟΧΛΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ                             EA 12 12 36 16.12 € 193.45 € 0.00 € 0.00 € 193.45 € 580.36 €

551 2540123024664 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΟΦΕΑ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ                   EA 16 16 48 11.93 € 190.85 € 0.00 € 0.00 € 190.85 € 572.54 €

552 3120121917284 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ                                EA 32 32 96 5.96 € 190.65 € 0.00 € 0.00 € 190.65 € 571.95 €
553 5340121933085 ΑΓΚΙΣΤΡΟ                                          EA 59 59 177 3.19 € 188.18 € 0.00 € 0.00 € 188.18 € 564.55 €
554 2510121933904 ΡΑΒΔΟΣ                                            EA 13 13 39 14.35 € 186.59 € 0.00 € 0.00 € 186.59 € 559.76 €
555 5940121750981 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ                               EA 157 157 471 1.19 € 186.52 € 0.00 € 0.00 € 186.52 € 559.55 €
556 5340121957772 ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                          EA 276 276 828 0.67 € 185.47 € 0.00 € 0.00 € 185.47 € 556.42 €
557 5340121928626 ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ                                   EA 65 65 195 2.79 € 181.24 € 0.00 € 0.00 € 181.24 € 543.73 €
558 5340121929254 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ                                        EA 110 110 330 1.64 € 180.94 € 0.00 € 0.00 € 180.94 € 542.82 €
559 4720121584682 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 32 32 96 5.65 € 180.93 € 0.00 € 0.00 € 180.93 € 542.78 €
560 5325121913897 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 370 370 1,110 0.49 € 180.56 € 0.00 € 0.00 € 180.56 € 541.68 €
561 5340121930400 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ                                         EA 79 79 237 2.28 € 179.87 € 0.00 € 0.00 € 179.87 € 539.60 €
562 2815121800424 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ                                  EA 65 65 195 2.75 € 178.88 € 0.00 € 0.00 € 178.88 € 536.64 €
563 4720123555839 ΣΩΛΗΝΑΣ EA 10 10 30 17.88 € 0.00 € 0.00 € 178.80 € 178.80 € 536.40 €
564 2510123632221 ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ                                 EA 2 2 6 89.25 € 178.49 € 0.00 € 0.00 € 178.49 € 535.48 €
565 5340121932030 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΕΞΙΟΣ                              EA 4 4 12 44.46 € 177.85 € 0.00 € 0.00 € 177.85 € 533.56 €
566 2540123007355 ΣΤΟΜΙΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ     EA 30 30 90 5.82 € 174.52 € 0.00 € 0.00 € 174.52 € 523.57 €
567 2590121939910 ΠΛΑΚΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ                             EA 27 27 81 6.37 € 171.96 € 0.00 € 0.00 € 171.96 € 515.89 €
568 4720123063339 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                EA 16 16 48 10.59 € 169.47 € 0.00 € 0.00 € 169.47 € 508.40 €
569 2510121932801 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ EA 6 6 18 28.18 € 169.11 € 0.00 € 0.00 € 169.11 € 507.32 €
570 4730121363559 ΚΟΙΛΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ                                    EA 94 94 282 1.77 € 166.29 € 0.00 € 0.00 € 166.29 € 498.86 €
571 5330121929240 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                          EA 85 85 255 1.95 € 165.39 € 0.00 € 0.00 € 165.39 € 496.18 €
572 5365123052729 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΟΧΛΟΥ EA 122 60 182 546 0.91 € 110.41 € 0.00 € 54.30 € 164.71 € 494.13 €
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573 2530121922630 ΣΙΑΓΟΝΑ ΠΕΔΗΣ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ EA 2 2 6 81.62 € 163.25 € 0.00 € 0.00 € 163.25 € 489.74 €
574 9330121910550 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 45 45 135 3.62 € 162.94 € 0.00 € 0.00 € 162.94 € 488.81 €
575 5310121564991 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓΩΝΟ                                EA 4,758 4,758 14,274 0.03 € 161.77 € 0.00 € 0.00 € 161.77 € 485.32 €
576 9390121929802 ΕΛΑΣΤΙΚΟ        EA 25 25 75 6.45 € 161.23 € 0.00 € 0.00 € 161.23 € 483.68 €
577 5365121933104 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ                                        EA 185 185 555 0.86 € 159.58 € 0.00 € 0.00 € 159.58 € 478.73 €
578 2530123102026 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΟΧΟΥ                                    EA 49 49 147 3.24 € 158.74 € 0.00 € 0.00 € 158.74 € 476.23 €
579 6250121933775 ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΧΝΙΑΣ                                   EA 54 54 162 2.92 € 157.61 € 0.00 € 0.00 € 157.61 € 472.83 €
580 2910121926484 ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ                                      EA 14 14 42 11.01 € 154.18 € 0.00 € 0.00 € 154.18 € 462.54 €
581 6620123553137 ΔΟΤΗΣ EA 10 10 30 15.40 € 0.00 € 0.00 € 154.00 € 154.00 € 462.00 €

582 2590123630562 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ                      EA 12 12 36 12.83 € 153.94 € 0.00 € 0.00 € 153.94 € 461.82 €

583 5330121917843 ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΛΗΜΝΗ                    EA 234 234 702 0.65 € 151.87 € 0.00 € 0.00 € 151.87 € 455.60 €

584 2990121914855 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΝΥΣΗΣ EA 72 72 216 2.10 € 150.93 € 0.00 € 0.00 € 150.93 € 452.79 €
3,806,786.64 € 341,999.31 € 323,660.44 € 4,472,446.39 € 13,417,339.18 €
4,720,415.44 € 424,079.14 € 401,338.94 € 5,545,833.52 € 16,637,500.56 €

Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ιωάννης Μπούρας

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος 
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ANEY ΦΠΑ)   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)   
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ
31 Μαρ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/20
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1 2510231136913 ΜΠΑΡΕΣ ΣΥΓΚΡ ΠΛΗΡΕΙΣ                              EA 988 988 2964 340.08 € 335,995.09 € 0.00 € 0.00 € 335,995.09 € 1,007,985.26 €
2 6220231131041 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ                                 EA 1050 1050 3150 225.00 € 236,250.00 € 0.00 € 0.00 € 236,250.00 € 708,750.00 €

3 2540231115548 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΤΗΡΟΣ                         EA 401 401 1203 465.00 € 186,465.00 € 0.00 € 0.00 € 186,465.00 € 559,395.00 €

4 2930231123971 ΨΥΓΕΙΟ ΥΔΑΤΟΣ                                     EA 307 307 921 490.00 € 150,430.00 € 0.00 € 0.00 € 150,430.00 € 451,290.00 €
5 3120231114026 ΤΡΙΒΕΥΣ                                           EA 2728 2728 8184 50.00 € 136,400.00 € 0.00 € 0.00 € 136,400.00 € 409,200.00 €
6 2510231115036 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ                                         EA 767 767 2301 176.00 € 134,992.00 € 0.00 € 0.00 € 134,992.00 € 404,976.00 €
7 2815231113866 ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ                                 EA 2138 2138 6414 55.00 € 117,590.00 € 0.00 € 0.00 € 117,590.00 € 352,770.00 €
8 6680231124890 ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ                                         EA 722 722 2166 155.00 € 111,910.00 € 0.00 € 0.00 € 111,910.00 € 335,730.00 €
9 2815231114228 ΕΜΒΟΛΟΝ                                           EA 908 908 2724 110.00 € 99,880.00 € 0.00 € 0.00 € 99,880.00 € 299,640.00 €

10 2530231115722 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤ ΕΜΠΡ                       EA 560 159 719 2157 129.12 € 72,304.96 € 20,529.44 € 0.00 € 92,834.40 € 278,503.21 €

11 2530231112301 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΔΕΞ ΕΜΠΡ                         EA 678 16 694 2082 129.12 € 87,540.65 € 2,065.86 € 0.00 € 89,606.50 € 268,819.51 €
12 2930231113804 ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΑΤΟΣ                                     EA 202 16 2 220 660 383.54 € 77,475.08 € 6,136.64 € 767.08 € 84,378.80 € 253,136.40 €
13 2520231123786 ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ                                  EA 333 333 999 230.57 € 76,780.81 € 0.00 € 0.00 € 76,780.81 € 230,342.43 €
14 5330231136566 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                             SE 463 463 1389 164.78 € 76,294.07 € 0.00 € 0.00 € 76,294.07 € 228,882.20 €
15 2530231114626 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΦΡΕΝΩΝ                                 EA 768 4 772 2316 97.61 € 74,966.02 € 0.00 € 390.45 € 75,356.46 € 226,069.39 €

16 2910231113056 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ                        EA 4120 4120 12360 18.00 € 74,160.00 € 0.00 € 0.00 € 74,160.00 € 222,480.00 €

17 2530231113348 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ                                  EA 748 32 780 2340 93.56 € 69,985.87 € 2,994.05 € 0.00 € 72,979.92 € 218,939.76 €
18 2950231121630 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΕΩΣ                           EA 36 36 108 1,852.74 € 66,698.57 € 0.00 € 0.00 € 66,698.57 € 200,095.70 €
19 2815231114071 ΜΠΙΕΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ                                    EA 253 253 759 261.94 € 66,271.83 € 0.00 € 0.00 € 66,271.83 € 198,815.50 €
20 2815231114062 ΜΠΙΕΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ                                    EA 225 225 675 261.94 € 58,937.40 € 0.00 € 0.00 € 58,937.40 € 176,812.20 €
21 2530231129899 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕΒΡΟΦΡΕΝΩΝ                               EA 52 52 156 1,111.21 € 57,783.02 € 0.00 € 0.00 € 57,783.02 € 173,349.07 €
22 2815231114286 ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ                                  EA 49 49 147 1,174.51 € 57,551.19 € 0.00 € 0.00 € 57,551.19 € 172,653.56 €
23 2910231115136 ΦΙΛΤΡΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                                EA 706 4 710 2130 80.00 € 56,480.00 € 0.00 € 320.00 € 56,800.00 € 170,400.00 €
24 2530231121607 ΦΕΡΜΟΥΙΤ                                          EA 1530 1530 4590 36.36 € 55,632.33 € 0.00 € 0.00 € 55,632.33 € 166,896.99 €
25 2910231109943 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ                                        EA 100 100 300 539.31 € 53,931.00 € 0.00 € 0.00 € 53,931.00 € 161,793.00 €
26 2990231123807 ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ                              EA 73 73 219 710.93 € 51,897.89 € 0.00 € 0.00 € 51,897.89 € 155,693.67 €
27 3120231115016 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΟΥΣΤΑΣ                                 EA 2378 2378 7134 21.42 € 50,924.87 € 0.00 € 0.00 € 50,924.87 € 152,774.61 €
28 2520231123586 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧ/ΤΩΝ                                   EA 1 1 3 50,261.83 € 50,261.83 € 0.00 € 0.00 € 50,261.83 € 150,785.49 €
29 2530231123748 ΣΕΒΡΟΦΡΕΝ                                         EA 64 64 192 698.49 € 44,703.49 € 0.00 € 0.00 € 44,703.49 € 134,110.46 €
30 2530231116387 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΗΡΗΣ                          EA 161 1 162 486 272.60 € 43,888.60 € 0.00 € 272.60 € 44,161.20 € 132,483.60 €
31 2920231113648 ΜΙΖΑ                                              EA 122 122 366 358.39 € 43,723.82 € 0.00 € 0.00 € 43,723.82 € 131,171.47 €

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ STEYR 680M ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ- ΓΕΑ- ΓΕΝ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ
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32 2530231115702 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ                        EA 184 32 216 648 200.00 € 36,800.00 € 6,400.00 € 0.00 € 43,200.00 € 129,600.00 €

33 2510231131044 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ                         EA 1666 1666 4998 25.00 € 41,650.00 € 0.00 € 0.00 € 41,650.00 € 124,950.00 €
34 2510231115388 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                                     EA 421 421 1263 98.74 € 41,570.38 € 0.00 € 0.00 € 41,570.38 € 124,711.15 €
35 2520231113178 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ       EA 455 32 487 1461 85.00 € 38,675.00 € 2,720.00 € 0.00 € 41,395.00 € 124,185.00 €
36 4320231109304 ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ                              EA 46 46 138 892.83 € 41,069.95 € 0.00 € 0.00 € 41,069.95 € 123,209.85 €
37 2940231113897 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ                                  EA 2455 2455 7365 16.00 € 39,280.00 € 0.00 € 0.00 € 39,280.00 € 117,840.00 €
38 2530231123905 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ                                  EA 281 16 297 891 129.12 € 36,281.60 € 2,065.86 € 0.00 € 38,347.45 € 115,042.36 €
39 2815231113863 ΕΛΑΤΗΡ ΕΜΒΟΛ ΕΛΑΙΟΥ             EA 2355 2355 7065 16.22 € 38,205.17 € 0.00 € 0.00 € 38,205.17 € 114,615.50 €
40 2510231115387 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                                     EA 381 381 1143 98.74 € 37,620.70 € 0.00 € 0.00 € 37,620.70 € 112,862.11 €
41 2910231130426 ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ                                         EA 428 428 1284 87.00 € 37,236.00 € 0.00 € 0.00 € 37,236.00 € 111,708.00 €
42 2815231114080 ΕΜΒΟΛΟΝ ΜΗΧΑΝΗΣ                                   EA 290 290 870 123.33 € 35,765.12 € 0.00 € 0.00 € 35,765.12 € 107,295.36 €
43 2920231114157 ΔΥΝΑΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ                           EA 119 119 357 295.36 € 35,147.84 € 0.00 € 0.00 € 35,147.84 € 105,443.52 €
44 2940231114105 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ                              EA 322 4 326 978 103.33 € 33,271.94 € 0.00 € 413.32 € 33,685.25 € 101,055.76 €
45 2990231115130 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ                             EA 208 208 624 161.00 € 33,488.00 € 0.00 € 0.00 € 33,488.00 € 100,464.00 €
46 2520231115323 ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΝΟ 2                              EA 2 2 6 16,678.56 € 33,357.11 € 0.00 € 0.00 € 33,357.11 € 100,071.34 €
47 6220231112102 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΣΚΟΤΗΣΕΩΣ                             EA 853 853 2559 39.00 € 33,267.00 € 0.00 € 0.00 € 33,267.00 € 99,801.00 €

48 5330231123745 ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ                        EA 232 232 696 142.75 € 33,117.07 € 0.00 € 0.00 € 33,117.07 € 99,351.22 €

49 6620231115206 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΟ                                   EA 140 140 420 228.31 € 31,963.12 € 0.00 € 0.00 € 31,963.12 € 95,889.36 €
50 5945231143015 ΦΛΑΣΙΕΡΑ                                          EA 517 517 1551 60.00 € 31,020.00 € 0.00 € 0.00 € 31,020.00 € 93,060.00 €
51 2530231113431 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ                                  EA 81 81 243 377.53 € 30,579.69 € 0.00 € 0.00 € 30,579.69 € 91,739.06 €
52 3120231109467 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 1275 1275 3825 23.53 € 30,002.03 € 0.00 € 0.00 € 30,002.03 € 90,006.08 €
53 2530231140001 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΩΝ EA 590 590 1770 49.00 € 28,910.00 € 0.00 € 0.00 € 28,910.00 € 86,730.00 €
54 3110231123769 ΖΕΥΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΒΑΣΕΩΣ                          EA 1819 1819 5457 15.84 € 28,803.87 € 0.00 € 0.00 € 28,803.87 € 86,411.60 €
55 5930231113216 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ                           EA 238 238 714 120.00 € 28,560.00 € 0.00 € 0.00 € 28,560.00 € 85,680.00 €
56 5307231115109 ΑΚΡΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΣΦΑΙΡΙΚΟ                            EA 704 704 2112 40.00 € 28,160.00 € 0.00 € 0.00 € 28,160.00 € 84,480.00 €
57 3120231113861 ΖΕΥΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ                                 EA 1874 1874 5622 15.00 € 28,110.00 € 0.00 € 0.00 € 28,110.00 € 84,330.00 €
58 2930231115736 ΠΩΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ                                      EA 1119 1119 3357 25.00 € 27,975.00 € 0.00 € 0.00 € 27,975.00 € 83,925.00 €
59 2540231137430 ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΡΟΧΩΝ                                EA 883 883 2649 31.35 € 27,678.52 € 0.00 € 0.00 € 27,678.52 € 83,035.55 €
60 5930231109473 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                         EA 173 173 519 155.25 € 26,858.25 € 0.00 € 0.00 € 26,858.25 € 80,574.75 €
61 2910231112266 ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ                                      EA 455 455 1365 59.00 € 26,845.00 € 0.00 € 0.00 € 26,845.00 € 80,535.00 €
62 2530231123815 ΤΑΜΠΟΥΡΟΝ ΕΜΠΡ ΤΡΟΧΩΝ                             EA 105 105 315 253.83 € 26,651.63 € 0.00 € 0.00 € 26,651.63 € 79,954.88 €
63 2530231113500 ΕΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΕΣ                                    EA 221 221 663 119.59 € 26,428.51 € 0.00 € 0.00 € 26,428.51 € 79,285.52 €

64 3040231114441 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΥ                    EA 169 32 201 603 126.64 € 21,402.16 € 4,052.48 € 0.00 € 25,454.64 € 76,363.92 €

65 2530231114807 ΔΙΧΑΛΟ ΑΞΟΝΑ                                      EA 25 25 75 1,016.82 € 25,420.50 € 0.00 € 0.00 € 25,420.50 € 76,261.50 €
66 4720231113433 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 1273 1273 3819 19.96 € 25,410.35 € 0.00 € 0.00 € 25,410.35 € 76,231.06 €
67 2530231114008 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ                                        EA 23 23 69 1,092.56 € 25,128.77 € 0.00 € 0.00 € 25,128.77 € 75,386.30 €
68 2940231114352 ΑΞΟΝΑΣ ΜΙΖΑΣ                                      EA 250 250 750 97.97 € 24,491.25 € 0.00 € 0.00 € 24,491.25 € 73,473.75 €
69 2940231113784 ΠΛΕΓΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ                                    EA 1858 1858 5574 13.00 € 24,154.00 € 0.00 € 0.00 € 24,154.00 € 72,462.00 €
70 2540231115569 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΕΩΣ               EA 474 474 1422 50.00 € 23,700.00 € 0.00 € 0.00 € 23,700.00 € 71,100.00 €
71 5930231113218 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ                            EA 580 580 1740 40.00 € 23,200.00 € 0.00 € 0.00 € 23,200.00 € 69,600.00 €
72 2530231121605 ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ                               EA 669 669 2007 33.44 € 22,371.36 € 0.00 € 0.00 € 22,371.36 € 67,114.08 €
73 2930231115564 ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΕΞ                               EA 320 320 960 69.85 € 22,353.28 € 0.00 € 0.00 € 22,353.28 € 67,059.84 €
74 2930231115565 ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤ                             EA 320 320 960 69.85 € 22,353.28 € 0.00 € 0.00 € 22,353.28 € 67,059.84 €
75 2990231131016 ΚΕΛΥΦΟΣ            EA 353 353 1059 60.93 € 21,509.35 € 0.00 € 0.00 € 21,509.35 € 64,528.05 €
76 5365231112216 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                  EA 591 591 1773 34.85 € 20,596.35 € 0.00 € 0.00 € 20,596.35 € 61,789.05 €
77 2530231123358 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                          EA 23 23 69 894.29 € 20,568.67 € 0.00 € 0.00 € 20,568.67 € 61,706.01 €
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78 2530231115840 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ                                EA 120 120 360 169.61 € 20,353.08 € 0.00 € 0.00 € 20,353.08 € 61,059.24 €

79 2530231139995 ΣΙΑΓΩΝΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ 
ΤΡΟΧΩΝ EA 197 197 591 103.12 € 20,315.03 € 0.00 € 0.00 € 20,315.03 € 60,945.10 €

80 2910231114142 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ                              EA 81 81 243 250.08 € 20,256.08 € 0.00 € 0.00 € 20,256.08 € 60,768.23 €
81 2910231114295 ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΝ                                        EA 3411 3411 10233 5.90 € 20,124.90 € 0.00 € 0.00 € 20,124.90 € 60,374.70 €
82 5305231130618 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 13784 13784 41352 1.44 € 19,793.82 € 0.00 € 0.00 € 19,793.82 € 59,381.47 €
83 5330231113481 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ                               EA 2473 2473 7419 8.00 € 19,784.00 € 0.00 € 0.00 € 19,784.00 € 59,352.00 €
84 2815231113780 ΓΡΑΝΑΖΙ                                           EA 37 37 111 528.78 € 19,565.01 € 0.00 € 0.00 € 19,565.01 € 58,695.02 €
85 2510231114988 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΟΥΣΤΑ ΠΛΗΡΗΣ                           EA 60 60 180 318.13 € 19,087.68 € 0.00 € 0.00 € 19,087.68 € 57,263.04 €
86 2530231115448 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΛΗΡΕΣ                                   EA 107 107 321 177.08 € 18,947.88 € 0.00 € 0.00 € 18,947.88 € 56,843.64 €
87 2510231114968 ΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ                                  EA 844 844 2532 22.45 € 18,947.80 € 0.00 € 0.00 € 18,947.80 € 56,843.40 €
88 2540231115485 ΑΝΑΒ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΕΞ ΠΛΗΡΗΣ                           EA 159 159 477 119.09 € 18,934.99 € 0.00 € 0.00 € 18,934.99 € 56,804.98 €
89 2510231131101 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ                            EA 197 197 591 94.78 € 18,670.68 € 0.00 € 0.00 € 18,670.68 € 56,012.03 €
90 4720231115119 ΚΟΛΛΑΡΟ                                           EA 810 810 2430 23.00 € 18,630.00 € 0.00 € 0.00 € 18,630.00 € 55,890.00 €
91 79200430042 ΜΠΑΡΑ                                             EA 24 24 72 771.31 € 18,511.42 € 0.00 € 0.00 € 18,511.42 € 55,534.25 €
92 3120231114028 ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                          EA 817 817 2451 22.50 € 18,378.42 € 0.00 € 0.00 € 18,378.42 € 55,135.25 €
93 2530231136593 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΦΡΕΝΩΝ EA 169 16 185 555 95.45 € 16,130.88 € 1,527.18 € 0.00 € 17,658.07 € 52,974.20 €
94 2520231114533 ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΑΙ EA 16 16 48 1,100.96 € 17,615.28 € 0.00 € 0.00 € 17,615.28 € 52,845.84 €

95 2520231113831 ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 
ΠΛΗΡΗ 3,5Τ                EA 36 36 108 487.80 € 17,560.73 € 0.00 € 0.00 € 17,560.73 € 52,682.18 €

96 2520231113165 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ                               EA 117 117 351 150.08 € 17,559.13 € 0.00 € 0.00 € 17,559.13 € 52,677.38 €
97 5330231123347 ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ                         EA 234 234 702 75.00 € 17,550.00 € 0.00 € 0.00 € 17,550.00 € 52,650.00 €
98 2815231112805 ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥ                                  EA 2486 2486 7458 7.04 € 17,511.38 € 0.00 € 0.00 € 17,511.38 € 52,534.15 €
99 2815231113848 ΚΑΠΑΚΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ                             EA 38 38 114 444.89 € 16,905.63 € 0.00 € 0.00 € 16,905.63 € 50,716.89 €

100 2530231130990 ΚΕΝΤΡ ΑΞΩΝ                                        EA 26 26 78 645.58 € 16,785.13 € 0.00 € 0.00 € 16,785.13 € 50,355.40 €
101 5365231112104 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΩΜΑ                                    EA 1250 1250 3750 13.00 € 16,250.00 € 0.00 € 0.00 € 16,250.00 € 48,750.00 €
102 2990231123760 ΜΠΙΕΛΛΑ ΠΛΑΓΙΑ                                    EA 70 70 210 229.91 € 16,093.56 € 0.00 € 0.00 € 16,093.56 € 48,280.68 €
103 2940231115617 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ          EA 63 4 67 201 240.00 € 15,120.00 € 0.00 € 960.00 € 16,080.00 € 48,240.00 €
104 2815231114021 ΚΑΠΑΚΙ                                            EA 73 73 219 218.45 € 15,946.63 € 0.00 € 0.00 € 15,946.63 € 47,839.89 €
105 2530231114894 ΜΠΑΡΑ                                             EA 101 16 117 351 135.85 € 13,720.65 € 2,173.57 € 0.00 € 15,894.22 € 47,682.65 €

106 2930231113810 ΣΕΤ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ                      EA 425 425 1275 36.81 € 15,644.25 € 0.00 € 0.00 € 15,644.25 € 46,932.75 €

107 3120231114791 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                     EA 503 503 1509 29.90 € 15,039.70 € 0.00 € 0.00 € 15,039.70 € 45,119.10 €
108 5330231115937 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                        EA 482 482 1446 31.09 € 14,985.38 € 0.00 € 0.00 € 14,985.38 € 44,956.14 €
109 6220231112268 ΦΑΝΟΣ ΣΥΣΚΟΤΗΣΕΩΣ                                 EA 1617 1617 4851 9.15 € 14,795.55 € 0.00 € 0.00 € 14,795.55 € 44,386.65 €
110 2990231115328 ΣΙΓΑΣΤΗΡ ΠΛΗΡΗΣ                                   EA 86 86 258 171.40 € 14,740.57 € 0.00 € 0.00 € 14,740.57 € 44,221.72 €
111 5330231115934 ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑ              EA 460 460 1380 30.00 € 13,800.00 € 0.00 € 0.00 € 13,800.00 € 41,400.00 €
112 2520231114530 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 53 53 159 258.08 € 13,678.45 € 0.00 € 0.00 € 13,678.45 € 41,035.36 €
113 2910231114146 ΕΔΡΑΝΟ            EA 85 85 255 159.83 € 13,585.38 € 0.00 € 0.00 € 13,585.38 € 40,756.14 €
114 5999231131048 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ                          EA 484 484 1452 28.00 € 13,552.00 € 0.00 € 0.00 € 13,552.00 € 40,656.00 €
115 2940231115621 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ                             EA 1054 1054 3162 12.73 € 13,412.15 € 0.00 € 0.00 € 13,412.15 € 40,236.45 €
116 5330231115405 ΜΟΝΩΣΗ ΘΥΡΑΣ                                      EA 723 723 2169 18.50 € 13,375.50 € 0.00 € 0.00 € 13,375.50 € 40,126.50 €
117 4720231113924 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 1148 1148 3444 11.55 € 13,262.84 € 0.00 € 0.00 € 13,262.84 € 39,788.53 €
118 3120231114255 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ                                         EA 786 786 2358 16.80 € 13,204.80 € 0.00 € 0.00 € 13,204.80 € 39,614.40 €
119 5365231113806 ΠΤΕΡΩΤΗ                                           EA 112 112 336 117.76 € 13,188.67 € 0.00 € 0.00 € 13,188.67 € 39,566.02 €
120 6680231136594 ΝΤΙΖΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ                                EA 202 202 606 65.00 € 13,130.00 € 0.00 € 0.00 € 13,130.00 € 39,390.00 €
121 2540231115545 ΑΞΩΝ EA 542 542 1626 23.80 € 12,899.60 € 0.00 € 0.00 € 12,899.60 € 38,698.80 €

122 2530231115782 ΣΙΑΓΩΝΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 
ΠΛΗΡΗΣ   EA 86 86 258 149.43 € 12,850.64 € 0.00 € 0.00 € 12,850.64 € 38,551.91 €
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123 5340231113816 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ                                         EA 813 813 2439 15.73 € 12,788.49 € 0.00 € 0.00 € 12,788.49 € 38,365.47 €
124 2540231115486 ΑΝΑΒ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΡΙΣΤ ΠΛΗΡΗΣ                         EA 111 111 333 114.09 € 12,664.21 € 0.00 € 0.00 € 12,664.21 € 37,992.64 €
125 2530231113177 ΔΟΧΕΙΟΝ ΥΓΡΩΝ                                     EA 341 341 1023 37.00 € 12,617.00 € 0.00 € 0.00 € 12,617.00 € 37,851.00 €
126 2990231123795 ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ                                         EA 56 56 168 224.26 € 12,558.28 € 0.00 € 0.00 € 12,558.28 € 37,674.84 €
127 6220231136513 ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΥΣΚΩΤΗΣΕΩΣ                        EA 897 897 2691 14.00 € 12,558.00 € 0.00 € 0.00 € 12,558.00 € 37,674.00 €
128 2910231114234 ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ                              EA 214 214 642 58.57 € 12,533.34 € 0.00 € 0.00 € 12,533.34 € 37,600.01 €
129 4720231114013 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΕΩΣ                         EA 1388 1388 4164 8.97 € 12,455.91 € 0.00 € 0.00 € 12,455.91 € 37,367.74 €
130 2530231114877 ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ                             EA 50 16 66 198 186.39 € 9,319.70 € 2,982.30 € 0.00 € 12,302.00 € 36,906.01 €

131 2520231113748 ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 
ΠΛΗΡΗ 2,5Τ                EA 47 47 141 260.92 € 12,263.01 € 0.00 € 0.00 € 12,263.01 € 36,789.02 €

132 5930231115184 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                 EA 272 272 816 45.00 € 12,240.00 € 0.00 € 0.00 € 12,240.00 € 36,720.00 €

133 4730231131007 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ                        EA 278 278 834 43.87 € 12,195.58 € 0.00 € 0.00 € 12,195.58 € 36,586.75 €

134 5930231115187 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΟΣ                        EA 184 184 552 65.00 € 11,960.00 € 0.00 € 0.00 € 11,960.00 € 35,880.00 €

135 2540231115557 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΔΕΞΙΟ                           EA 493 493 1479 24.00 € 11,832.00 € 0.00 € 0.00 € 11,832.00 € 35,496.00 €
136 2540231115482 ΕΞΩΤ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΛΕΙΔΑΡ ΑΡΙΣΤ                        EA 359 359 1077 32.71 € 11,742.53 € 0.00 € 0.00 € 11,742.53 € 35,227.59 €

137 2920231114193 ΣΩΜΑ ΨΥΚΤΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΔΥΝΑΜΟ                        EA 369 369 1107 31.56 € 11,645.64 € 0.00 € 0.00 € 11,645.64 € 34,936.92 €

138 6220231112245 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΙΣΤ                              EA 1269 1269 3807 9.15 € 11,611.35 € 0.00 € 0.00 € 11,611.35 € 34,834.05 €
139 2910231114119 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                 EA 59 59 177 196.33 € 11,583.23 € 0.00 € 0.00 € 11,583.23 € 34,749.70 €
140 3120231113597 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ                                        EA 901 901 2703 12.81 € 11,540.01 € 0.00 € 0.00 € 11,540.01 € 34,620.02 €

141 2540231113435 ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝ ΠΕΔΗΣ                        EA 102 102 306 112.34 € 11,458.48 € 0.00 € 0.00 € 11,458.48 € 34,375.43 €

142 2920231113654 ΕΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΙΖΑΣ                             EA 198 198 594 57.83 € 11,450.34 € 0.00 € 0.00 € 11,450.34 € 34,351.02 €
143 2530231123482 ΚΕΝΤΡ ΑΞΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                             EA 15 15 45 761.53 € 11,422.94 € 0.00 € 0.00 € 11,422.94 € 34,268.81 €
144 2540231115546 ΝΤΙΖΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΕΞΙΑ                           EA 72 72 216 158.00 € 11,376.00 € 0.00 € 0.00 € 11,376.00 € 34,128.00 €
145 6220231125312 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ                            EA 1950 1950 5850 5.80 € 11,310.00 € 0.00 € 0.00 € 11,310.00 € 33,930.00 €
146 2530231123792 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ                                 EA 253 2 255 765 44.17 € 11,175.52 € 0.00 € 88.34 € 11,263.86 € 33,791.58 €
147 2920231114170 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 79 79 237 142.00 € 11,218.00 € 0.00 € 0.00 € 11,218.00 € 33,654.00 €
148 2530231113517 ΕΜΒΟΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΔΗΣ                           EA 65 65 195 170.00 € 11,050.00 € 0.00 € 0.00 € 11,050.00 € 33,150.00 €
149 5960231123712 ΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ                          EA 1510 1510 4530 7.28 € 10,988.27 € 0.00 € 0.00 € 10,988.27 € 32,964.81 €
150 2510231115406 ΥΔΡΟΡΟΗ ΔΕΞ ΘΥΡΑΣ                                 EA 178 178 534 60.21 € 10,717.02 € 0.00 € 0.00 € 10,717.02 € 32,151.07 €
151 2815231113846 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΠΑΚΙ                                  EA 191 191 573 55.75 € 10,649.01 € 0.00 € 0.00 € 10,649.01 € 31,947.04 €
152 2590231123362 ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΛΑΚΕ                                     EA 259 259 777 40.93 € 10,601.39 € 0.00 € 0.00 € 10,601.39 € 31,804.16 €
153 2910231113004 ΦΙΛΤΡΟ                                        EA 2782 2782 8346 3.69 € 10,257.23 € 0.00 € 0.00 € 10,257.23 € 30,771.70 €
154 3030231123491 ΙΜΑΝΤΑΣ                                           EA 1938 1938 5814 5.17 € 10,021.40 € 0.00 € 0.00 € 10,021.40 € 30,064.19 €
155 2540231115556 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ                               EA 580 580 1740 17.22 € 9,984.70 € 0.00 € 0.00 € 9,984.70 € 29,954.10 €
156 2520231112836 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ                            EA 110 110 330 90.18 € 9,919.36 € 0.00 € 0.00 € 9,919.36 € 29,758.08 €
157 2530231131013 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΩΝ EA 332 332 996 29.51 € 9,798.32 € 0.00 € 0.00 € 9,798.32 € 29,394.95 €
158 3040231115287 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ                                 EA 153 153 459 64.00 € 9,792.00 € 0.00 € 0.00 € 9,792.00 € 29,376.00 €
159 2510231115553 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ                  EA 293 293 879 32.98 € 9,661.97 € 0.00 € 0.00 € 9,661.97 € 28,985.90 €
160 2910231113003 ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ                                         EA 2466 2466 7398 3.92 € 9,656.86 € 0.00 € 0.00 € 9,656.86 € 28,970.57 €
161 2530231113240 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΡΕΝΩΝ ΠΛΗΡΗΣ                           EA 166 166 498 57.94 € 9,617.87 € 0.00 € 0.00 € 9,617.87 € 28,853.62 €
162 4720231115443 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 399 399 1197 23.93 € 9,548.07 € 0.00 € 0.00 € 9,548.07 € 28,644.21 €
163 4720231115442 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 398 398 1194 23.93 € 9,524.14 € 0.00 € 0.00 € 9,524.14 € 28,572.42 €
164 2530231114645 ΛΑΣΤΙΧ ΕΜΒΟΛΟΥ                                    EA 2713 2713 8139 3.50 € 9,495.50 € 0.00 € 0.00 € 9,495.50 € 28,486.50 €
165 4720231115962 ΚΟΛΛΑΡΟ                                           MR 308 308 924 30.32 € 9,338.25 € 0.00 € 0.00 € 9,338.25 € 28,014.76 €
166 2815231112803 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 1098 1098 3294 8.48 € 9,311.04 € 0.00 € 0.00 € 9,311.04 € 27,933.12 €
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167 79200190038 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ                                      EA 24 24 72 387.93 € 9,310.22 € 0.00 € 0.00 € 9,310.22 € 27,930.67 €
168 2530231123907 ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΜΠΛΕΞΕΩΣ                                 EA 263 263 789 35.32 € 9,288.90 € 0.00 € 0.00 € 9,288.90 € 27,866.69 €
169 2510231114977 ΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ                                  EA 460 460 1380 20.12 € 9,255.20 € 0.00 € 0.00 € 9,255.20 € 27,765.60 €
170 2540231115753 ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ                                        EA 758 758 2274 12.19 € 9,242.29 € 0.00 € 0.00 € 9,242.29 € 27,726.88 €
171 3040231114328 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ Μ/ΤΑ25                              EA 569 569 1707 16.07 € 9,142.69 € 0.00 € 0.00 € 9,142.69 € 27,428.08 €
172 2815231113708 ΕΛΑΤΗΡ ΕΜΒΟΛΟΥ                   EA 2401 2401 7203 3.77 € 9,039.77 € 0.00 € 0.00 € 9,039.77 € 27,119.30 €
173 3110231123770 ΖΕΥΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ                                 EA 515 515 1545 17.48 € 9,003.75 € 0.00 € 0.00 € 9,003.75 € 27,011.24 €
174 2540231115550 ΜΑΚΤΡΟ                                EA 3249 3249 9747 2.75 € 8,934.75 € 0.00 € 0.00 € 8,934.75 € 26,804.25 €
175 2815231114078 ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ ΕΜΒΟΛΟΥ                        EA 1071 1071 3213 8.21 € 8,792.91 € 0.00 € 0.00 € 8,792.91 € 26,378.73 €
176 2990231123735 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ                                         EA 1151 1151 3453 7.64 € 8,792.49 € 0.00 € 0.00 € 8,792.49 € 26,377.47 €
177 9320231115951 ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑ                                        EA 392 392 1176 22.32 € 8,747.48 € 0.00 € 0.00 € 8,747.48 € 26,242.44 €
178 5330231123720 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΟΣ EA 5094 5094 15282 1.70 € 8,654.71 € 0.00 € 0.00 € 8,654.71 € 25,964.12 €
179 2530231115115 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ                            EA 1012 1012 3036 8.50 € 8,602.00 € 0.00 € 0.00 € 8,602.00 € 25,806.00 €

180 2530231115384 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΘΥΡΑΣ ΠΛΗΡΗΣ                        EA 252 252 756 34.00 € 8,568.00 € 0.00 € 0.00 € 8,568.00 € 25,704.00 €

181 3020231114852 ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ                                 EA 42 42 126 203.95 € 8,565.90 € 0.00 € 0.00 € 8,565.90 € 25,697.70 €
182 5930231123672 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                         EA 712 712 2136 12.00 € 8,544.00 € 0.00 € 0.00 € 8,544.00 € 25,632.00 €
183 6240121296156 ΛΥΧΝΙΑ 24V-55/50W                                 EA 2135 2135 6405 4.00 € 8,540.00 € 0.00 € 0.00 € 8,540.00 € 25,620.00 €
184 2920231113674 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΜΙΖΑΣ                                EA 226 226 678 37.71 € 8,523.36 € 0.00 € 0.00 € 8,523.36 € 25,570.09 €
185 2540231115558 ΣΤΗΡΙΜΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ                         EA 387 387 1161 22.00 € 8,514.00 € 0.00 € 0.00 € 8,514.00 € 25,542.00 €
186 2815231114225 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 1027 1027 3081 8.20 € 8,421.40 € 0.00 € 0.00 € 8,421.40 € 25,264.20 €
187 2910231115141 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                       EA 1394 1394 4182 6.00 € 8,364.00 € 0.00 € 0.00 € 8,364.00 € 25,092.00 €
188 2815231113051 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                            EA 394 394 1182 21.21 € 8,355.16 € 0.00 € 0.00 € 8,355.16 € 25,065.49 €

189 5365231123382 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ                        EA 357 357 1071 23.37 € 8,343.80 € 0.00 € 0.00 € 8,343.80 € 25,031.41 €

190 5306231125315 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 767 767 2301 10.84 € 8,315.81 € 0.00 € 0.00 € 8,315.81 € 24,947.44 €
191 2940231114216 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ                                  EA 49 49 147 169.69 € 8,314.66 € 0.00 € 0.00 € 8,314.66 € 24,943.99 €

192 2530231131000 ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ 
ΤΡΟΧΩΝ EA 77 77 231 106.88 € 8,229.68 € 0.00 € 0.00 € 8,229.68 € 24,689.05 €

193 2815231114227 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 1026 1026 3078 7.90 € 8,105.40 € 0.00 € 0.00 € 8,105.40 € 24,316.20 €
194 6620231113800 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ                                       EA 443 32 475 1425 16.98 € 7,521.70 € 543.33 € 0.00 € 8,065.03 € 24,195.08 €
195 2510231136900 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ                EA 388 388 1164 20.39 € 7,912.48 € 0.00 € 0.00 € 7,912.48 € 23,737.45 €
196 5310231112904 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΚΟΠΙΛΛΙΑΣ                              EA 350 350 1050 22.38 € 7,833.00 € 0.00 € 0.00 € 7,833.00 € 23,499.00 €
197 6220231115542 ΦΑΝΟΣ ΣΥΣΚΟΤΗΣΕΩΣ                                 EA 1159 1159 3477 6.63 € 7,680.69 € 0.00 € 0.00 € 7,680.69 € 23,042.08 €
198 2530231115857 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ     EA 142 142 426 53.95 € 7,660.76 € 0.00 € 0.00 € 7,660.76 € 22,982.27 €

199 2930231113962 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ                         EA 102 102 306 75.02 € 7,651.63 € 0.00 € 0.00 € 7,651.63 € 22,954.90 €

200 2940231115883 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΦΙΛΤΡΟΥ                                 EA 493 493 1479 15.37 € 7,577.41 € 0.00 € 0.00 € 7,577.41 € 22,732.23 €
201 5360231113755 ΚΥΡΙΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ                                  EA 2766 2766 8298 2.73 € 7,542.88 € 0.00 € 0.00 € 7,542.88 € 22,628.65 €
202 5930231123342 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ                                  EA 508 508 1524 14.75 € 7,491.98 € 0.00 € 0.00 € 7,491.98 € 22,475.95 €
203 2530231114755 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 154 154 462 48.56 € 7,477.47 € 0.00 € 0.00 € 7,477.47 € 22,432.41 €
204 5120231131100 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ                                EA 77 77 231 96.41 € 7,423.49 € 0.00 € 0.00 € 7,423.49 € 22,270.48 €
205 2530231136586 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΟΠΙΣΘΙΑ EA 160 160 480 45.50 € 7,279.84 € 0.00 € 0.00 € 7,279.84 € 21,839.52 €
206 6620231113048 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΥ                          EA 596 596 1788 12.16 € 7,245.57 € 0.00 € 0.00 € 7,245.57 € 21,736.72 €
207 2930231123726 ΚΑΠΑΚΙ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ                                 EA 146 146 438 49.57 € 7,237.07 € 0.00 € 0.00 € 7,237.07 € 21,711.22 €
208 6220231135472 ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ                             EA 991 991 2973 7.28 € 7,211.51 € 0.00 € 0.00 € 7,211.51 € 21,634.52 €
209 4720231112053 ΣΩΛΗΝ                            EA 340 340 1020 21.16 € 7,193.38 € 0.00 € 0.00 € 7,193.38 € 21,580.14 €
210 2940231114409 ΦΙΛΤΡΟΝ ΑΕΡΟΣ      EA 43 43 129 167.13 € 7,186.76 € 0.00 € 0.00 € 7,186.76 € 21,560.29 €
211 2530231130991 ΚΕΝΤΡ ΑΞΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                               EA 8 8 24 893.06 € 7,144.45 € 0.00 € 0.00 € 7,144.45 € 21,433.34 €
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212 5330231131056 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΙΙ                     EA 228 228 684 31.23 € 7,120.67 € 0.00 € 0.00 € 7,120.67 € 21,362.00 €

213 2530231114805 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΕΞΙΟΣ                      EA 24 24 72 294.37 € 7,064.90 € 0.00 € 0.00 € 7,064.90 € 21,194.71 €

214 2540231115481 ΕΞΩΤ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΛΕΙΔΑΡ ΔΕΞΙΑΣ                       EA 231 231 693 30.49 € 7,042.04 € 0.00 € 0.00 € 7,042.04 € 21,126.11 €
215 5310231115114 ΕΛΑΣΤ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡ                                EA 1678 1678 5034 4.16 € 6,973.77 € 0.00 € 0.00 € 6,973.77 € 20,921.30 €
216 2540231115222 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ                                         EA 33 33 99 210.83 € 6,957.23 € 0.00 € 0.00 € 6,957.23 € 20,871.68 €
217 4730231123734 ΛΑΣΤΙΧ ΕΜΒΟΛΟΥ                                    EA 1987 1987 5961 3.50 € 6,954.50 € 0.00 € 0.00 € 6,954.50 € 20,863.50 €
218 2910231114303 ΔΙΣΚΟΣ                                            EA 1050 1050 3150 6.59 € 6,922.65 € 0.00 € 0.00 € 6,922.65 € 20,767.95 €
219 2520123425660 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΤ                                     EA 29 29 87 234.33 € 6,795.57 € 0.00 € 0.00 € 6,795.57 € 20,386.71 €
220 2510231115407 ΥΔΡΟΡΟΗ ΑΡΙΣΤ ΘΥΡΑΣ                               EA 183 183 549 36.94 € 6,760.39 € 0.00 € 0.00 € 6,760.39 € 20,281.16 €
221 5365231114307 ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ                                    EA 878 878 2634 7.62 € 6,687.73 € 0.00 € 0.00 € 6,687.73 € 20,063.18 €
222 2530231114886 ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ                             EA 43 2 45 135 147.49 € 6,341.90 € 0.00 € 294.97 € 6,636.87 € 19,910.61 €
223 3120231122132 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                 EA 1130 1130 3390 5.80 € 6,554.00 € 0.00 € 0.00 € 6,554.00 € 19,662.00 €
224 4720231114737 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 946 946 2838 6.80 € 6,432.80 € 0.00 € 0.00 € 6,432.80 € 19,298.40 €
225 3110231114324 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΙΖΑΣ                         EA 265 265 795 24.13 € 6,393.13 € 0.00 € 0.00 € 6,393.13 € 19,179.38 €

226 2530231123908 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΠΕΔΗ                        EA 170 170 510 36.87 € 6,268.07 € 0.00 € 0.00 € 6,268.07 € 18,804.21 €

227 2920231142214 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                         EA 207 207 621 30.00 € 6,210.00 € 0.00 € 0.00 € 6,210.00 € 18,630.00 €
228 6620231115164 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ                                  EA 141 141 423 44.01 € 6,205.83 € 0.00 € 0.00 € 6,205.83 € 18,617.50 €
229 2920231114336 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΜΙΖΑΣ                                EA 241 241 723 25.41 € 6,124.77 € 0.00 € 0.00 € 6,124.77 € 18,374.32 €
230 3030121279895 ΙΜΑΣ                                              EA 1366 159 1525 4575 4.00 € 5,464.00 € 636.00 € 0.00 € 6,100.00 € 18,300.00 €
231 2940231114111 ΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ                             EA 54 54 162 112.56 € 6,078.19 € 0.00 € 0.00 € 6,078.19 € 18,234.56 €
232 3020231114317 ΝΤΙΖΑ                                             EA 235 235 705 25.72 € 6,044.44 € 0.00 € 0.00 € 6,044.44 € 18,133.31 €
233 3020231114002 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΕΡΟΣΥΠΙΕΣΤΟΥ                            EA 457 457 1371 13.20 € 6,031.49 € 0.00 € 0.00 € 6,031.49 € 18,094.46 €
234 2530231113487 ΕΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΕΣ                                    EA 160 160 480 36.98 € 5,916.16 € 0.00 € 0.00 € 5,916.16 € 17,748.48 €
235 6220231115540 ΦΛΑΣ                                              EA 628 628 1884 9.40 € 5,903.20 € 0.00 € 0.00 € 5,903.20 € 17,709.60 €
236 4720231136596 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 606 606 1818 9.67 € 5,860.02 € 0.00 € 0.00 € 5,860.02 € 17,580.06 €
237 2540231115770 ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ                                     EA 195 195 585 30.00 € 5,850.00 € 0.00 € 0.00 € 5,850.00 € 17,550.00 €
238 2540231143012 ΜΑΚΤΡΟ                                            EA 894 894 2682 6.51 € 5,821.73 € 0.00 € 0.00 € 5,821.73 € 17,465.18 €
239 2520231115572 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΟΧΛΟΥ                                    EA 523 523 1569 11.09 € 5,797.98 € 0.00 € 0.00 € 5,797.98 € 17,393.93 €
240 2910231113070 ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ                              EA 33 33 99 175.04 € 5,776.39 € 0.00 € 0.00 € 5,776.39 € 17,329.16 €
241 5330231109319 ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑ                                        EA 253 253 759 22.47 € 5,685.42 € 0.00 € 0.00 € 5,685.42 € 17,056.25 €
242 1-25-255-157 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ                              EA 184 184 552 30.86 € 5,677.50 € 0.00 € 0.00 € 5,677.50 € 17,032.51 €
243 5330231123736 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ                           EA 894 894 2682 6.35 € 5,673.32 € 0.00 € 0.00 € 5,673.32 € 17,019.97 €
244 2540231142725 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ                                         EA 440 440 1320 12.68 € 5,580.52 € 0.00 € 0.00 € 5,580.52 € 16,741.56 €
245 2920231113669 ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΟΜΕΑ ΜΙΖΑΣ                               EA 190 190 570 29.34 € 5,574.79 € 0.00 € 0.00 € 5,574.79 € 16,724.37 €
246 15200340007 ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ                                EA 33 33 99 167.30 € 5,520.77 € 0.00 € 0.00 € 5,520.77 € 16,562.30 €
247 68278340001 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                                     EA 69 69 207 79.80 € 5,506.20 € 0.00 € 0.00 € 5,506.20 € 16,518.60 €
248 5330231113786 ΦΛΑΝΤΖΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ                             EA 449 449 1347 12.00 € 5,388.00 € 0.00 € 0.00 € 5,388.00 € 16,164.00 €
249 2530231115288 ΒΡΑΧΙΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ                              EA 17 17 51 316.25 € 5,376.28 € 0.00 € 0.00 € 5,376.28 € 16,128.85 €
250 2915231115639 ΡΑΒΔΟΣ ΩΘΗΣΕΩΣ                                    EA 64 64 192 83.03 € 5,314.11 € 0.00 € 0.00 € 5,314.11 € 15,942.34 €
251 2530231114780 ΠΕΙΡΟΣ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ                                 EA 98 98 294 54.20 € 5,311.60 € 0.00 € 0.00 € 5,311.60 € 15,934.80 €

252 5930231123370 ΚΕΦΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ                         EA 203 203 609 25.37 € 5,150.31 € 0.00 € 0.00 € 5,150.31 € 15,450.94 €

253 5310231115113 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ                                 EA 1182 1182 3546 4.33 € 5,112.15 € 0.00 € 0.00 € 5,112.15 € 15,336.45 €
254 6680231115295 ΝΤΙΖΑ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ                                  EA 138 138 414 36.99 € 5,105.03 € 0.00 € 0.00 € 5,105.03 € 15,315.10 €
255 5975231123779 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ                                      EA 507 507 1521 10.00 € 5,070.00 € 0.00 € 0.00 € 5,070.00 € 15,210.00 €
256 6220231115541 ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ                              EA 691 691 2073 7.29 € 5,036.70 € 0.00 € 0.00 € 5,036.70 € 15,110.10 €



Δ - 7

Α/Α Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΓΕΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΓΕΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 3 
ΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΕΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΕΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) (ιδ) (ιε) (ιστ)
=(ε) =(στ) =(ζ) =(ε)+(στ)+(ζ) =3x(η) =(ι) =(ε)x(ι) =(στ)x(ι) =(ζ)x(ι) =(ια)+(ιβ)+(ιγ) =3x(ιδ) =(ιστ)ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ

257 2990231136598 ΠΕΔΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                    EA 15 15 45 334.64 € 5,019.56 € 0.00 € 0.00 € 5,019.56 € 15,058.67 €
258 5960231127204 ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ                                    EA 1248 1248 3744 3.99 € 4,982.02 € 0.00 € 0.00 € 4,982.02 € 14,946.05 €
259 2510231136567 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ                                         EA 153 153 459 32.34 € 4,947.41 € 0.00 € 0.00 € 4,947.41 € 14,842.22 €
260 68278340002 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                                     EA 68 68 204 72.06 € 4,900.01 € 0.00 € 0.00 € 4,900.01 € 14,700.04 €
261 5365231109246 ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ                                       EA 622 622 1866 7.83 € 4,871.50 € 0.00 € 0.00 € 4,871.50 € 14,614.51 €
262 5305121425146 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 509 509 1527 9.56 € 4,866.04 € 0.00 € 0.00 € 4,866.04 € 14,598.12 €
263 5365231123383 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ                        EA 203 203 609 23.94 € 4,858.81 € 0.00 € 0.00 € 4,858.81 € 14,576.42 €

264 2510231115437 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ, 
ΔΕΞΙΟ                      EA 39 39 117 124.37 € 4,850.31 € 0.00 € 0.00 € 4,850.31 € 14,550.94 €

265 2990231123708 ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ                                    EA 277 277 831 17.47 € 4,837.81 € 0.00 € 0.00 € 4,837.81 € 14,513.42 €
266 2530231121609 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ                                EA 20 20 60 239.32 € 4,786.42 € 0.00 € 0.00 € 4,786.42 € 14,359.26 €
267 3110231114177 ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                          EA 453 453 1359 10.46 € 4,739.74 € 0.00 € 0.00 € 4,739.74 € 14,219.22 €
268 2590231114660 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ                               EA 28 28 84 169.14 € 4,735.81 € 0.00 € 0.00 € 4,735.81 € 14,207.42 €
269 2530231116360 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ                    EA 61 61 183 77.08 € 4,701.94 € 0.00 € 0.00 € 4,701.94 € 14,105.82 €
270 5315231112191 ΠΕΙΡΟΣ                                       EA 642 642 1926 7.25 € 4,653.86 € 0.00 € 0.00 € 4,653.86 € 13,961.57 €
271 2540231115377 ΜΑΝΔΑΛΟ ΔΕΞ ΘΥΡΑΣ                                 EA 301 301 903 15.32 € 4,611.92 € 0.00 € 0.00 € 4,611.92 € 13,835.77 €
272 5330231123332 ΤΣΙΜΟΥΧΑ                                          EA 344 344 1032 13.31 € 4,577.95 € 0.00 € 0.00 € 4,577.95 € 13,733.86 €
273 7111760512 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                          EA 91 91 273 49.54 € 4,508.41 € 0.00 € 0.00 € 4,508.41 € 13,525.24 €
274 5930231115165 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ                               EA 160 160 480 28.00 € 4,480.00 € 0.00 € 0.00 € 4,480.00 € 13,440.00 €

275 2530231118758 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ                   EA 13 13 39 343.96 € 4,471.51 € 0.00 € 0.00 € 4,471.51 € 13,414.52 €

276 2815231114068 ΜΠΙΕΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ                                    EA 17 17 51 261.94 € 4,453.05 € 0.00 € 0.00 € 4,453.05 € 13,359.14 €
277 4710231114233 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ                                     EA 142 142 426 31.05 € 4,408.53 € 0.00 € 0.00 € 4,408.53 € 13,225.60 €
278 5340231112894 ΚΑΛΥΠΤΡΑ                                          EA 977 977 2931 4.50 € 4,396.50 € 0.00 € 0.00 € 4,396.50 € 13,189.50 €
279 99100680003 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ                                         EA 11 11 33 399.48 € 4,394.26 € 0.00 € 0.00 € 4,394.26 € 13,182.77 €
280 2540231115487 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ EA 258 258 774 16.92 € 4,365.88 € 0.00 € 0.00 € 4,365.88 € 13,097.63 €
281 2510231114970 ΠΕΙΡΟΣ ΣΟΥΣΤΑΣ                                    EA 184 184 552 23.66 € 4,353.62 € 0.00 € 0.00 € 4,353.62 € 13,060.87 €
282 3110231131060 ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                    EA 413 413 1239 10.48 € 4,327.41 € 0.00 € 0.00 € 4,327.41 € 12,982.24 €
283 5330121564522 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 5057 5057 15171 0.85 € 4,298.45 € 0.00 € 0.00 € 4,298.45 € 12,895.35 €
284 5315219044944 ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ                                  EA 661 661 1983 6.50 € 4,296.50 € 0.00 € 0.00 € 4,296.50 € 12,889.50 €
285 2530231115822 ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΙΕΣΕΩΣ                        EA 97 97 291 44.00 € 4,268.00 € 0.00 € 0.00 € 4,268.00 € 12,804.00 €
286 5330231113660 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΕΓΑΝΩΠΟΙΗΣΕΩΣ                          EA 327 327 981 13.05 € 4,267.68 € 0.00 € 0.00 € 4,267.68 € 12,803.03 €
287 5930231116397 ΒΟΜΒΗΤΗΣ                                          EA 286 286 858 14.70 € 4,204.20 € 0.00 € 0.00 € 4,204.20 € 12,612.60 €
288 2540231115378 ΜΑΝΔΑΛΟ ΑΡΙΣΤ ΘΥΡΑΣ                               EA 359 359 1077 11.71 € 4,203.17 € 0.00 € 0.00 € 4,203.17 € 12,609.52 €
289 4810123208019 ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ                                 EA 23 23 69 181.89 € 4,183.54 € 0.00 € 0.00 € 4,183.54 € 12,550.62 €
290 2530231113352 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΕΜΒΟΛΟΥ                                 EA 1310 1310 3930 3.19 € 4,181.52 € 0.00 € 0.00 € 4,181.52 € 12,544.56 €
291 3110231114338 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΥΝΑΜΟ                                   EA 672 672 2016 6.22 € 4,180.51 € 0.00 € 0.00 € 4,180.51 € 12,541.54 €

292 4720231115438 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΕΡΑ                     EA 642 642 1926 6.50 € 4,173.00 € 0.00 € 0.00 € 4,173.00 € 12,519.00 €

293 4720231113812 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝ                                   EA 215 215 645 19.00 € 4,085.00 € 0.00 € 0.00 € 4,085.00 € 12,255.00 €
294 5310231113926 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 4073 4073 12219 1.00 € 4,073.00 € 0.00 € 0.00 € 4,073.00 € 12,219.00 €
295 5305121650749 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 6643 6643 19929 0.61 € 4,072.16 € 0.00 € 0.00 € 4,072.16 € 12,216.48 €
296 2590231131037 ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΩΣΕΩΣ                                  EA 344 344 1032 11.72 € 4,031.68 € 0.00 € 0.00 € 4,031.68 € 12,095.04 €

297 2530231115774 ΣΙΑΓΩΝΑ ΟΠΙΣΘΙΩΝ 
ΤΡΟΧΩΝΠΛΗΡΗΣ EA 41 41 123 97.66 € 4,004.06 € 0.00 € 0.00 € 4,004.06 € 12,012.18 €

298 3040231114383 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ                       EA 42 42 126 94.01 € 3,948.59 € 0.00 € 0.00 € 3,948.59 € 11,845.76 €
299 3120231123949 ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                          EA 113 113 339 34.93 € 3,947.20 € 0.00 € 0.00 € 3,947.20 € 11,841.61 €
300 3030231136570 ΙΜΑΣ                                              EA 472 472 1416 8.36 € 3,945.45 € 0.00 € 0.00 € 3,945.45 € 11,836.34 €
301 4720231113881 ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ                                   EA 480 480 1440 8.21 € 3,942.24 € 0.00 € 0.00 € 3,942.24 € 11,826.72 €
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302 5330231123789 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ                              EA 157 157 471 25.00 € 3,925.00 € 0.00 € 0.00 € 3,925.00 € 11,775.00 €
303 5360231113833 ΚΥΡΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                    EA 1389 1389 4167 2.81 € 3,908.65 € 0.00 € 0.00 € 3,908.65 € 11,725.94 €
304 4710231114025 ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ                                EA 221 221 663 17.67 € 3,904.19 € 0.00 € 0.00 € 3,904.19 € 11,712.56 €
305 2990231123371 ΒΑΛΒΙΔΑ            EA 110 110 330 35.09 € 3,859.46 € 0.00 € 0.00 € 3,859.46 € 11,578.38 €
306 6220231115555 ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΑΜΠΛΟ                           EA 111 111 333 34.67 € 3,848.81 € 0.00 € 0.00 € 3,848.81 € 11,546.44 €
307 2520231113751 ΠΛΑΤΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΥ                      EA 14 14 42 272.76 € 3,818.65 € 0.00 € 0.00 € 3,818.65 € 11,455.96 €
308 2540231115365 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 40 40 120 95.44 € 3,817.52 € 0.00 € 0.00 € 3,817.52 € 11,452.56 €
309 5315231115698 ΠΕΙΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                  EA 1330 1330 3990 2.87 € 3,815.77 € 0.00 € 0.00 € 3,815.77 € 11,447.31 €
310 5930231123944 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ                               EA 647 647 1941 5.80 € 3,752.60 € 0.00 € 0.00 € 3,752.60 € 11,257.80 €
311 2910231112238 ΚΑΠΑΚΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ                                 EA 150 150 450 25.00 € 3,750.00 € 0.00 € 0.00 € 3,750.00 € 11,250.00 €
312 2530231114951 ΑΞΩΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ                              EA 13 13 39 288.04 € 3,744.47 € 0.00 € 0.00 € 3,744.47 € 11,233.40 €
313 2930231113844 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΑΚΑ                                   EA 206 206 618 18.04 € 3,716.24 € 0.00 € 0.00 € 3,716.24 € 11,148.72 €

314 5930231142151 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ                      EA 124 124 372 29.63 € 3,674.37 € 0.00 € 0.00 € 3,674.37 € 11,023.10 €

315 5930231114913 ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΡΝΑΣ                                    EA 129 129 387 27.84 € 3,591.23 € 0.00 € 0.00 € 3,591.23 € 10,773.69 €
316 99000310126 ΑΞΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ                                    EA 3 3 9 1,196.06 € 3,588.17 € 0.00 € 0.00 € 3,588.17 € 10,764.50 €
317 2530231113498 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΕΔΗΣ                             EA 11 11 33 323.54 € 3,558.93 € 0.00 € 0.00 € 3,558.93 € 10,676.79 €
318 5330231136565 ΤΣΙΜΟΥΧΑ                                          EA 927 927 2781 3.78 € 3,507.77 € 0.00 € 0.00 € 3,507.77 € 10,523.30 €

319 5340231114646 ΕΞΩΤΕΡ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ                EA 775 775 2325 4.50 € 3,487.50 € 0.00 € 0.00 € 3,487.50 € 10,462.50 €

320 5305231113384 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ                        EA 123 123 369 28.12 € 3,458.39 € 0.00 € 0.00 € 3,458.39 € 10,375.17 €

321 5306231115032 ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ                               EA 78 78 234 43.70 € 3,408.60 € 0.00 € 0.00 € 3,408.60 € 10,225.80 €
322 5320231123514 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ                                         EA 42410 42410 127230 0.08 € 3,392.80 € 0.00 € 0.00 € 3,392.80 € 10,178.40 €
323 2815231112178 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡ ΚΑΡΤΕΡ                                EA 952 952 2856 3.56 € 3,388.17 € 0.00 € 0.00 € 3,388.17 € 10,164.50 €
324 2990231123734 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΕΜΒΟΛΟΥ                                 EA 2862 2862 8586 1.18 € 3,377.16 € 0.00 € 0.00 € 3,377.16 € 10,131.48 €
325 61260080085 ΜΠΕΚ                                              EA 20 20 60 168.75 € 3,375.08 € 0.00 € 0.00 € 3,375.08 € 10,125.24 €
326 5340231136523 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ                                  EA 293 293 879 11.17 € 3,273.10 € 0.00 € 0.00 € 3,273.10 € 9,819.31 €
327 3120231114042 ΖΕΥΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΒΑΣΕΩΣ                          EA 178 178 534 18.24 € 3,246.90 € 0.00 € 0.00 € 3,246.90 € 9,740.69 €
328 2530231114641 ΕΜΒΟΛΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ                           EA 77 77 231 42.10 € 3,241.85 € 0.00 € 0.00 € 3,241.85 € 9,725.56 €
329 5365231111971 ΠΩΜΑ                                              EA 243 243 729 13.17 € 3,199.34 € 0.00 € 0.00 € 3,199.34 € 9,598.01 €
330 4710231109944 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 177 177 531 18.00 € 3,186.00 € 0.00 € 0.00 € 3,186.00 € 9,558.00 €
331 5305231130967 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 170 170 510 18.63 € 3,166.42 € 0.00 € 0.00 € 3,166.42 € 9,499.26 €
332 5365121274590 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 377 377 1131 8.34 € 3,144.18 € 0.00 € 0.00 € 3,144.18 € 9,432.54 €
333 2540231115765 ΡΑΒΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                  EA 122 122 366 25.47 € 3,106.73 € 0.00 € 0.00 € 3,106.73 € 9,320.19 €
334 5930231143040 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ                                   EA 154 154 462 20.05 € 3,087.08 € 0.00 € 0.00 € 3,087.08 € 9,261.25 €
335 2910231112814 ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΠΛΗΡΗΣ                                 EA 441 441 1323 6.99 € 3,080.39 € 0.00 € 0.00 € 3,080.39 € 9,241.16 €
336 5305121564862 ΚΟΧΛΙΑΣ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ                          EA 4304 4304 12912 0.71 € 3,051.54 € 0.00 € 0.00 € 3,051.54 € 9,154.61 €
337 2815123328419 ΒΑΛΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                  EA 165 165 495 18.42 € 3,039.80 € 0.00 € 0.00 € 3,039.80 € 9,119.39 €
338 5330231123379 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 461 461 1383 6.50 € 2,996.50 € 0.00 € 0.00 € 2,996.50 € 8,989.50 €
339 4730231113282 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΤΡΟΧΟΥ                                   EA 292 292 876 10.17 € 2,969.64 € 0.00 € 0.00 € 2,969.64 € 8,908.92 €
340 5930231142152 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ                            EA 103 103 309 28.74 € 2,959.71 € 0.00 € 0.00 € 2,959.71 € 8,879.12 €
341 5330231123803 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 1672 1672 5016 1.76 € 2,936.03 € 0.00 € 0.00 € 2,936.03 € 8,808.10 €
342 5935231109470 ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ                                     EA 47 47 141 62.44 € 2,934.63 € 0.00 € 0.00 € 2,934.63 € 8,803.90 €
343 2930231109385 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ                                      EA 6 6 18 486.37 € 2,918.22 € 0.00 € 0.00 € 2,918.22 € 8,754.66 €
344 3120231122133 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                 EA 388 388 1164 7.52 € 2,918.15 € 0.00 € 0.00 € 2,918.15 € 8,754.44 €
345 79200340068 ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ                                   EA 19 19 57 153.42 € 2,914.94 € 0.00 € 0.00 € 2,914.94 € 8,744.83 €
346 5310231123766 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ                                        EA 279 279 837 10.37 € 2,891.84 € 0.00 € 0.00 € 2,891.84 € 8,675.51 €
347 2920231114189 ΒΑΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ  ΕΠΑΦΗΣ                            EA 52 52 156 55.25 € 2,872.79 € 0.00 € 0.00 € 2,872.79 € 8,618.38 €
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348 2530231139999 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΩΝ EA 104 104 312 27.41 € 2,850.95 € 0.00 € 0.00 € 2,850.95 € 8,552.86 €
349 5340121241217 ΠΩΜΑ                                              EA 1134 1134 3402 2.50 € 2,835.00 € 0.00 € 0.00 € 2,835.00 € 8,505.00 €
350 5975231135448 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ                                      EA 36 36 108 78.37 € 2,821.32 € 0.00 € 0.00 € 2,821.32 € 8,463.96 €
351 2520231114005 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ                              EA 186 186 558 15.15 € 2,817.71 € 0.00 € 0.00 € 2,817.71 € 8,453.14 €
352 2530231113474 ΔΙΚΛΕΙΣ                                           EA 480 480 1440 5.80 € 2,784.00 € 0.00 € 0.00 € 2,784.00 € 8,352.00 €
353 5310231112997 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 3425 3425 10275 0.81 € 2,760.55 € 0.00 € 0.00 € 2,760.55 € 8,281.65 €
354 2530231123268 ΣΙΑΓΩΝΑΣ                                          EA 13 13 39 210.97 € 2,742.65 € 0.00 € 0.00 € 2,742.65 € 8,227.95 €
355 4730231135480 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ                                         EA 259 259 777 10.55 € 2,732.19 € 0.00 € 0.00 € 2,732.19 € 8,196.57 €
356 5305121425264 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 1171 1171 3513 2.33 € 2,724.92 € 0.00 € 0.00 € 2,724.92 € 8,174.75 €
357 5307219044957 ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΚΡΟ                                     EA 197 197 591 13.76 € 2,710.72 € 0.00 € 0.00 € 2,710.72 € 8,132.16 €
358 79200520090 ΣΟΥΣΤΑ                                            EA 4 4 12 677.57 € 2,710.28 € 0.00 € 0.00 € 2,710.28 € 8,130.85 €
359 5330231114803 ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ                                    EA 66 66 198 41.00 € 2,706.00 € 0.00 € 0.00 € 2,706.00 € 8,118.00 €
360 2530231114508 ΒΑΛΒΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ                                  EA 38 38 114 70.65 € 2,684.66 € 0.00 € 0.00 € 2,684.66 € 8,053.99 €
361 4710231114443 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΓΡΩΝ                                     EA 212 212 636 12.50 € 2,650.00 € 0.00 € 0.00 € 2,650.00 € 7,950.00 €

362 2510231115040 ΕΛΑΣΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ          EA 48 48 144 54.23 € 2,602.94 € 0.00 € 0.00 € 2,602.94 € 7,808.83 €

363 4510231123519 ΒΑΛΒΙΣ                                            EA 135 135 405 19.12 € 2,580.80 € 0.00 € 0.00 € 2,580.80 € 7,742.39 €
364 4710231114123 ΣΩΛΗΝ                                             EA 305 305 915 8.41 € 2,565.66 € 0.00 € 0.00 € 2,565.66 € 7,696.98 €
365 5307231113937 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 91 91 273 28.15 € 2,562.01 € 0.00 € 0.00 € 2,562.01 € 7,686.04 €
366 2990231112877 ΕΛΑΣΤ ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ                                   EA 629 629 1887 4.07 € 2,557.51 € 0.00 € 0.00 € 2,557.51 € 7,672.54 €
367 4720231115964 ΚΟΛΛΑΡΟ                                           MR 185 185 555 13.82 € 2,555.96 € 0.00 € 0.00 € 2,555.96 € 7,667.88 €
368 2940231112093 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ                         EA 1120 1120 3360 2.28 € 2,553.60 € 0.00 € 0.00 € 2,553.60 € 7,660.80 €
369 4730231123669 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ                         EA 299 299 897 8.50 € 2,541.50 € 0.00 € 0.00 € 2,541.50 € 7,624.50 €

370 2520231115631 ΠΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ                       EA 21 21 63 120.97 € 2,540.41 € 0.00 € 0.00 € 2,540.41 € 7,621.24 €

371 5340231115110 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ                                      EA 460 460 1380 5.50 € 2,530.00 € 0.00 € 0.00 € 2,530.00 € 7,590.00 €
372 4720231113325 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΙΟΥ                          EA 293 293 879 8.50 € 2,490.50 € 0.00 € 0.00 € 2,490.50 € 7,471.50 €
373 3130231109318 ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                  EA 44 44 132 56.28 € 2,476.19 € 0.00 € 0.00 € 2,476.19 € 7,428.56 €
374 5310231123393 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 1748 1748 5244 1.41 € 2,461.18 € 0.00 € 0.00 € 2,461.18 € 7,383.55 €
375 2910231114145 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ                              EA 55 55 165 44.69 € 2,457.68 € 0.00 € 0.00 € 2,457.68 € 7,373.03 €
376 5365231123384 ΤΣΙΜΟΥΧΑ                                          EA 130 130 390 18.84 € 2,449.59 € 0.00 € 0.00 € 2,449.59 € 7,348.77 €
377 2530231116345 ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ                               EA 24 24 72 101.66 € 2,439.84 € 0.00 € 0.00 € 2,439.84 € 7,319.52 €
378 2530231114001 ΜΟΥΑΓΙΕ                                           EA 33 33 99 71.43 € 2,357.12 € 0.00 € 0.00 € 2,357.12 € 7,071.37 €
379 2920231113650 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ                     EA 15 15 45 157.07 € 2,356.04 € 0.00 € 0.00 € 2,356.04 € 7,068.11 €
380 2920231115795 ΑΞΩΝ ΜΙΖΑΣ                                        EA 18 18 54 130.48 € 2,348.60 € 0.00 € 0.00 € 2,348.60 € 7,045.81 €
381 4930231115245 ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ                                        EA 87 87 261 26.75 € 2,327.25 € 0.00 € 0.00 € 2,327.25 € 6,981.75 €
382 2990231123272 ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ                          EA 1 1 3 2,325.57 € 2,325.57 € 0.00 € 0.00 € 2,325.57 € 6,976.71 €
383 5340231112963 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ                           EA 336 336 1008 6.90 € 2,317.73 € 0.00 € 0.00 € 2,317.73 € 6,953.18 €
384 4720231131026 ΣΩΛΗΝ                                             EA 59 59 177 39.17 € 2,310.79 € 0.00 € 0.00 € 2,310.79 € 6,932.38 €
385 5340231113817 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ                                     EA 213 213 639 10.83 € 2,306.58 € 0.00 € 0.00 € 2,306.58 € 6,919.73 €
386 2530231123295 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ                                         EA 78 78 234 29.30 € 2,285.32 € 0.00 € 0.00 € 2,285.32 € 6,855.97 €
387 5310231131003 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ                                        EA 440 440 1320 5.19 € 2,283.16 € 0.00 € 0.00 € 2,283.16 € 6,849.48 €
388 5360231123798 ΣΟΥΣΤΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΗΡΗΣ                             EA 6 6 18 380.50 € 2,283.01 € 0.00 € 0.00 € 2,283.01 € 6,849.02 €
389 4720231121712 ΚΟΛΛΑΡΟ                                     MR 275 275 825 8.28 € 2,276.45 € 0.00 € 0.00 € 2,276.45 € 6,829.35 €
390 5999231131039 ΒΑΛΒΙΣ                                 EA 227 227 681 10.00 € 2,270.00 € 0.00 € 0.00 € 2,270.00 € 6,810.00 €
391 2510231115762 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ                                    EA 142 142 426 15.91 € 2,259.65 € 0.00 € 0.00 € 2,259.65 € 6,778.94 €
392 5310121677151 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 21891 21891 65673 0.10 € 2,232.88 € 0.00 € 0.00 € 2,232.88 € 6,698.65 €

393 2990231124921 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΠΕΔΗ                        EA 171 171 513 13.00 € 2,223.00 € 0.00 € 0.00 € 2,223.00 € 6,669.00 €
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394 6240121208025 ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ                                 EA 4935 4935 14805 0.45 € 2,220.75 € 0.00 € 0.00 € 2,220.75 € 6,662.25 €
395 3040231144305 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΛΞΕΩΣ                                  EA 18 18 54 122.55 € 2,205.90 € 0.00 € 0.00 € 2,205.90 € 6,617.70 €
396 2910231113030 ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΠΛΗΡΗΣ                                 EA 343 343 1029 6.33 € 2,172.22 € 0.00 € 0.00 € 2,172.22 € 6,516.66 €
397 5315231109249 ΑΞΟΝΙΣΚΟΣ                                         EA 255 255 765 8.37 € 2,133.84 € 0.00 € 0.00 € 2,133.84 € 6,401.52 €
398 4720231114921 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 212 212 636 10.00 € 2,120.00 € 0.00 € 0.00 € 2,120.00 € 6,360.00 €
399 5305231123500 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 3379 3379 10137 0.62 € 2,105.12 € 0.00 € 0.00 € 2,105.12 € 6,315.35 €
400 2520231112961 ΣΤΗΡΙΓΜΑ                                          EA 127 127 381 16.49 € 2,094.74 € 0.00 € 0.00 € 2,094.74 € 6,284.21 €
401 6220231115592 ΒΑΣΗ                         EA 70 70 210 29.86 € 2,090.41 € 0.00 € 0.00 € 2,090.41 € 6,271.23 €
402 2930231115734 ΠΛΑΚΑ ΣΥΣΦΙΓΞΕΩΣ                                  EA 228 228 684 9.10 € 2,073.89 € 0.00 € 0.00 € 2,073.89 € 6,221.66 €
403 6220231109492 ΒΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΦΑΝΩΝ                               EA 20 20 60 103.34 € 2,066.86 € 0.00 € 0.00 € 2,066.86 € 6,200.58 €
404 2930231113883 ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ                        EA 50 50 150 40.94 € 2,046.85 € 0.00 € 0.00 € 2,046.85 € 6,140.55 €
405 2590231116403 ΗΧΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ                                    EA 88 88 264 23.22 € 2,043.54 € 0.00 € 0.00 € 2,043.54 € 6,130.61 €
406 2940231114109 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ                         EA 128 128 384 15.78 € 2,019.97 € 0.00 € 0.00 € 2,019.97 € 6,059.90 €
407 3110121444325 ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                          EA 128 128 384 15.69 € 2,008.83 € 0.00 € 0.00 € 2,008.83 € 6,026.50 €
408 99112580026 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                                         EA 11 11 33 182.53 € 2,007.86 € 0.00 € 0.00 € 2,007.86 € 6,023.59 €
409 6240231121872 ΛΑΜΠΑ                                             EA 2443 2443 7329 0.82 € 1,995.93 € 0.00 € 0.00 € 1,995.93 € 5,987.79 €
410 2510231115247 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ    EA 27 27 81 73.53 € 1,985.34 € 0.00 € 0.00 € 1,985.34 € 5,956.01 €
411 5340231115152 ΝΤΙΖΑ ΠΛΗΡΗΣ                                      EA 56 56 168 35.36 € 1,979.99 € 0.00 € 0.00 € 1,979.99 € 5,939.98 €
412 5305121425181 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 1694 1694 5082 1.17 € 1,976.90 € 0.00 € 0.00 € 1,976.90 € 5,930.69 €

413 4820231113188 ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ                       EA 302 302 906 6.50 € 1,963.00 € 0.00 € 0.00 € 1,963.00 € 5,889.00 €

414 6220231115543 ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΦΛΑΣ 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ                   EA 466 466 1398 4.20 € 1,957.20 € 0.00 € 0.00 € 1,957.20 € 5,871.60 €

415 4710231112123 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ                              EA 279 279 837 7.00 € 1,953.00 € 0.00 € 0.00 € 1,953.00 € 5,859.00 €
416 6220231112101 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΝΩΝ                               EA 60 60 180 32.22 € 1,933.20 € 0.00 € 0.00 € 1,933.20 € 5,799.60 €
417 90003179032 ΕΔΡΑΝΟ                                           EA 783 783 2349 2.47 € 1,930.88 € 0.00 € 0.00 € 1,930.88 € 5,792.63 €
418 9900362617 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 943 943 2829 2.04 € 1,922.78 € 0.00 € 0.00 € 1,922.78 € 5,768.33 €
419 5977231114179 ΠΛΑΞ ΚΑΡΒΟΥΝ ΠΛΗΡΗΣ                               EA 123 123 369 15.58 € 1,916.22 € 0.00 € 0.00 € 1,916.22 € 5,748.65 €
420 69200160001 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ                                        EA 4 4 12 475.62 € 1,902.46 € 0.00 € 0.00 € 1,902.46 € 5,707.39 €
421 2510231131097 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ                                         EA 197 197 591 9.57 € 1,884.90 € 0.00 € 0.00 € 1,884.90 € 5,654.69 €
422 2530231112840 ΚΟΜΒΙΟ ΔΙΧΑΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ                            EA 117 117 351 15.99 € 1,870.83 € 0.00 € 0.00 € 1,870.83 € 5,612.49 €
423 2530231114888 ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ                   EA 44 44 132 42.36 € 1,863.71 € 0.00 € 0.00 € 1,863.71 € 5,591.12 €
424 5330231123493 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 13290 13290 39870 0.14 € 1,860.60 € 0.00 € 0.00 € 1,860.60 € 5,581.80 €
425 2910123199313 ΜΠΕΚ                                              EA 9 9 27 206.70 € 1,860.33 € 0.00 € 0.00 € 1,860.33 € 5,580.98 €
426 6220231115591 ΒΑΣΗ                        EA 62 62 186 29.86 € 1,851.51 € 0.00 € 0.00 € 1,851.51 € 5,554.52 €
427 2990231115329 ΣΩΛΗΝ                                             EA 36 36 108 50.70 € 1,825.34 € 0.00 € 0.00 € 1,825.34 € 5,476.03 €
428 9905231115242 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ                                      EA 786 786 2358 2.32 € 1,823.52 € 0.00 € 0.00 € 1,823.52 € 5,470.56 €
429 2530231112099 ΣΤΕΦΑΝΗ                                      EA 38 38 114 47.88 € 1,819.48 € 0.00 € 0.00 € 1,819.48 € 5,458.43 €
430 2910231114143 ΔΙΣΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΨΕΚΑΣΕΩΣ                         EA 12 12 36 151.54 € 1,818.48 € 0.00 € 0.00 € 1,818.48 € 5,455.44 €
431 2590231131047 ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ                                       EA 118 118 354 15.21 € 1,794.31 € 0.00 € 0.00 € 1,794.31 € 5,382.92 €
432 2530231113185 ΚΑΠΑΚΙ                                            EA 507 507 1521 3.50 € 1,774.50 € 0.00 € 0.00 € 1,774.50 € 5,323.50 €
433 4710231114719 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 79 79 237 22.22 € 1,755.38 € 0.00 € 0.00 € 1,755.38 € 5,266.14 €
434 5330231130974 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 2360 2360 7080 0.74 € 1,751.12 € 0.00 € 0.00 € 1,751.12 € 5,253.36 €
435 3020231113802 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΙΜΑΝΤΟΣ                                  EA 6 6 18 291.41 € 1,748.47 € 0.00 € 0.00 € 1,748.47 € 5,245.42 €
436 2930231113944 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΙΜΑΝΤΟΣ                                  EA 69 69 207 25.02 € 1,726.66 € 0.00 € 0.00 € 1,726.66 € 5,179.97 €
437 2530231114653 ΒΑΣΙΣ ΕΔΡΑΣΕΩΣ                                    EA 26 26 78 66.04 € 1,716.99 € 0.00 € 0.00 € 1,716.99 € 5,150.96 €
438 5340231115355 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ                                     EA 213 213 639 8.00 € 1,704.21 € 0.00 € 0.00 € 1,704.21 € 5,112.64 €

439 4730231131011 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ 
ΑΕΡΟΣ                       EA 66 66 198 25.65 € 1,692.90 € 0.00 € 0.00 € 1,692.90 € 5,078.70 €
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440 5307231114884 ΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΑΚΡΟΝ                                   EA 40 40 120 42.20 € 1,687.88 € 0.00 € 0.00 € 1,687.88 € 5,063.64 €
441 5340231113555 ΚΑΛΥΠΤΡΑ                                          EA 281 281 843 6.00 € 1,686.00 € 0.00 € 0.00 € 1,686.00 € 5,058.00 €
442 2940231121629 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ                                      EA 17 17 51 98.56 € 1,675.44 € 0.00 € 0.00 € 1,675.44 € 5,026.31 €
443 2530231115386 ΜΟΧΛΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ                               EA 123 123 369 13.50 € 1,660.50 € 0.00 € 0.00 € 1,660.50 € 4,981.50 €
444 5305121516123 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 1155 1155 3465 1.43 € 1,649.34 € 0.00 € 0.00 € 1,649.34 € 4,948.02 €
445 5330231123728 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 401 401 1203 4.10 € 1,644.10 € 0.00 € 0.00 € 1,644.10 € 4,932.30 €
446 2920121927782 ΔΥΝΑΜΟ                                            EA 2 2 6 796.48 € 1,592.96 € 0.00 € 0.00 € 1,592.96 € 4,778.87 €
447 2530231113197 ΚΑΠΑΚΙ                                            EA 455 455 1365 3.50 € 1,592.50 € 0.00 € 0.00 € 1,592.50 € 4,777.50 €
448 5340231112313 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ                                  EA 629 629 1887 2.50 € 1,572.50 € 0.00 € 0.00 € 1,572.50 € 4,717.50 €
449 5977231113684 ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ                           EA 183 183 549 8.55 € 1,564.83 € 0.00 € 0.00 € 1,564.83 € 4,694.50 €
450 2540231115390 ΑΝΥΨΩΤΗΡ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ                                EA 16 16 48 96.34 € 1,541.46 € 0.00 € 0.00 € 1,541.46 € 4,624.37 €
451 2990231115738 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ                             EA 12 12 36 128.04 € 1,536.48 € 0.00 € 0.00 € 1,536.48 € 4,609.44 €
452 3030231109405 ΙΜΑΝΤΑΣ                   EA 160 160 480 9.46 € 1,513.44 € 0.00 € 0.00 € 1,513.44 € 4,540.32 €
453 4710231113792 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΑΙΟΥ                             EA 94 94 282 16.01 € 1,505.03 € 0.00 € 0.00 € 1,505.03 € 4,515.10 €
454 6220231115418 ΜΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ                                       EA 381 381 1143 3.89 € 1,483.61 € 0.00 € 0.00 € 1,483.61 € 4,450.84 €
455 5305231123407 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΜΠΕΚ                                     EA 844 844 2532 1.75 € 1,480.38 € 0.00 € 0.00 € 1,480.38 € 4,441.13 €
456 2540231115576 ΘΕΡΜΙΚΟΝ ΣΩΜΑ                                     EA 8 8 24 182.93 € 1,463.42 € 0.00 € 0.00 € 1,463.42 € 4,390.25 €
457 3120231114754 ΤΡΙΒΕΑΣ                                           EA 19 19 57 75.49 € 1,434.33 € 0.00 € 0.00 € 1,434.33 € 4,302.99 €
458 5310231113105 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟ                                 EA 241 241 723 5.87 € 1,415.63 € 0.00 € 0.00 € 1,415.63 € 4,246.90 €
459 2510231143752 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡ ΠΛΗΡΗΣ                                EA 43 43 129 32.64 € 1,403.39 € 0.00 € 0.00 € 1,403.39 € 4,210.17 €
460 3040231112160 ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ                            EA 16 16 48 87.44 € 1,399.06 € 0.00 € 0.00 € 1,399.06 € 4,197.17 €
461 2910231114185 ΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                           EA 27 27 81 50.84 € 1,372.79 € 0.00 € 0.00 € 1,372.79 € 4,118.36 €
462 3030231109387 ΙΜΑΝΤΑΣ                                           EA 142 142 426 9.46 € 1,343.18 € 0.00 € 0.00 € 1,343.18 € 4,029.53 €
463 2530231114630 ΝΤΙΖΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ                          EA 42 42 126 31.92 € 1,340.64 € 0.00 € 0.00 € 1,340.64 € 4,021.92 €
464 5305231114148 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 979 979 2937 1.36 € 1,326.55 € 0.00 € 0.00 € 1,326.55 € 3,979.64 €
465 4720231116461 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 3 3 9 441.92 € 1,325.77 € 0.00 € 0.00 € 1,325.77 € 3,977.30 €
466 5315231113542 ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΙΡΟΣ                                    EA 69 69 207 19.18 € 1,323.49 € 0.00 € 0.00 € 1,323.49 € 3,970.47 €
467 2540231115547 ΝΤΙΖΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤ                            EA 97 97 291 13.58 € 1,317.65 € 0.00 € 0.00 € 1,317.65 € 3,952.94 €

468 4730231121723 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΟΣ 
ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ                      EA 2634 2634 7902 0.50 € 1,317.00 € 0.00 € 0.00 € 1,317.00 € 3,951.00 €

469 6240121207952 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 1602 1602 4806 0.82 € 1,316.84 € 0.00 € 0.00 € 1,316.84 € 3,950.53 €
470 4720231114923 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 196 196 588 6.70 € 1,313.20 € 0.00 € 0.00 € 1,313.20 € 3,939.60 €
471 2530231136568 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ                                        EA 14 14 42 93.56 € 1,309.90 € 0.00 € 0.00 € 1,309.90 € 3,929.69 €
472 2530231114797 ΚΑΠΑΚΙ                                            EA 134 134 402 9.71 € 1,300.60 € 0.00 € 0.00 € 1,300.60 € 3,901.81 €
473 2520231115636 ΡΑΒΔΟΣ ΚΙΒ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ                              EA 13 13 39 98.91 € 1,285.77 € 0.00 € 0.00 € 1,285.77 € 3,857.30 €
474 2990231123591 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ                              EA 7 7 21 181.89 € 1,273.21 € 0.00 € 0.00 € 1,273.21 € 3,819.63 €
475 2530231114631 ΝΤΙΖΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑ                            EA 38 38 114 33.43 € 1,270.26 € 0.00 € 0.00 € 1,270.26 € 3,810.79 €
476 5945231116401 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΒΟΛΤ                                 EA 138 138 414 9.09 € 1,254.28 € 0.00 € 0.00 € 1,254.28 € 3,762.85 €
477 3130231113659 ΕΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΙΖΑΣ                             EA 19 19 57 65.98 € 1,253.64 € 0.00 € 0.00 € 1,253.64 € 3,760.92 €
478 2930231115561 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ                                     EA 65 65 195 19.14 € 1,243.97 € 0.00 € 0.00 € 1,243.97 € 3,731.91 €
479 5340231113195 ΚΑΛΥΠΤΡΑ                                          EA 216 216 648 5.74 € 1,240.06 € 0.00 € 0.00 € 1,240.06 € 3,720.17 €
480 6240231121870 ΛΑΜΠΑ                                             EA 3006 3006 9018 0.41 € 1,232.46 € 0.00 € 0.00 € 1,232.46 € 3,697.38 €
481 4820231115737 ΒΑΛΒΙΣ ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΩΣ                                EA 52 52 156 23.67 € 1,230.74 € 0.00 € 0.00 € 1,230.74 € 3,692.21 €
482 2930231113627 ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ                                  EA 35 35 105 34.59 € 1,210.58 € 0.00 € 0.00 € 1,210.58 € 3,631.74 €
483 68278710090 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΡΙΖ                                EA 24 24 72 50.43 € 1,210.42 € 0.00 € 0.00 € 1,210.42 € 3,631.25 €
484 5305121535721 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 1212 1212 3636 1.00 € 1,205.94 € 0.00 € 0.00 € 1,205.94 € 3,617.82 €
485 6210219069106 ΛΥΧΝΙΑ                         EA 184 184 552 6.50 € 1,195.26 € 0.00 € 0.00 € 1,195.26 € 3,585.79 €
486 2540231109058 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ EA 4 4 12 293.80 € 1,175.20 € 0.00 € 0.00 € 1,175.20 € 3,525.60 €
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487 2920231113311 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ                                   EA 152 152 456 7.68 € 1,167.66 € 0.00 € 0.00 € 1,167.66 € 3,502.99 €
488 5340231113203 ΚΑΛΥΠΤΡΑ                                          EA 379 379 1137 3.05 € 1,155.95 € 0.00 € 0.00 € 1,155.95 € 3,467.85 €
489 5310231115503 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ  ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ                            EA 45 45 135 25.40 € 1,142.78 € 0.00 € 0.00 € 1,142.78 € 3,428.33 €
490 5330231124923 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 1962 1962 5886 0.58 € 1,137.96 € 0.00 € 0.00 € 1,137.96 € 3,413.88 €
491 2530231115380 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΘΥΡΑΣ                               EA 141 141 423 8.00 € 1,128.00 € 0.00 € 0.00 € 1,128.00 € 3,384.00 €
492 6220231123788 ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ                          EA 291 291 873 3.87 € 1,127.04 € 0.00 € 0.00 € 1,127.04 € 3,381.13 €
493 2530231115858 ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ EA 60 60 180 18.75 € 1,124.70 € 0.00 € 0.00 € 1,124.70 € 3,374.10 €

494 5330231123727 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥ                        EA 800 800 2400 1.40 € 1,120.00 € 0.00 € 0.00 € 1,120.00 € 3,360.00 €

495 4710231114925 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 21 21 63 52.02 € 1,092.48 € 0.00 € 0.00 € 1,092.48 € 3,277.45 €

496 2530231113196 ΩΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΥΛ 
ΣΥΜΠΛΕΚ                       EA 38 38 114 28.70 € 1,090.45 € 0.00 € 0.00 € 1,090.45 € 3,271.34 €

497 4720231131005 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 43 43 129 25.32 € 1,088.89 € 0.00 € 0.00 € 1,088.89 € 3,266.67 €
498 2940231113788 ΔΟΧΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥ                                    EA 34 34 102 31.93 € 1,085.52 € 0.00 € 0.00 € 1,085.52 € 3,256.55 €
499 2540231115585 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 11 11 33 97.85 € 1,076.38 € 0.00 € 0.00 € 1,076.38 € 3,229.15 €
500 5365231123806 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 609 609 1827 1.76 € 1,070.62 € 0.00 € 0.00 € 1,070.62 € 3,211.87 €
501 2530231116232 ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ EA 5 5 15 213.59 € 1,067.93 € 0.00 € 0.00 € 1,067.93 € 3,203.79 €
502 4720231114082 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ                                  EA 287 287 861 3.70 € 1,061.90 € 0.00 € 0.00 € 1,061.90 € 3,185.70 €
503 2530231113180 ΛΑΣΤΙΧ ΕΜΒΟΛΟΥ                                    EA 353 353 1059 3.00 € 1,059.00 € 0.00 € 0.00 € 1,059.00 € 3,177.00 €

504 2510231115436 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ, 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ                   EA 13 13 39 81.20 € 1,055.57 € 0.00 € 0.00 € 1,055.57 € 3,166.72 €

505 90003888615 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 3262 3262 9786 0.32 € 1,034.05 € 0.00 € 0.00 € 1,034.05 € 3,102.16 €
506 79200360042 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ                               EA 4 4 12 250.38 € 1,001.53 € 0.00 € 0.00 € 1,001.53 € 3,004.60 €
507 4720231113782 ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ                                       EA 7 7 21 142.60 € 998.19 € 0.00 € 0.00 € 998.19 € 2,994.58 €
508 5120121235352 ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ                                   EA 448 448 1344 2.22 € 994.11 € 0.00 € 0.00 € 994.11 € 2,982.34 €
509 5305121744835 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 11022 11022 33066 0.09 € 991.98 € 0.00 € 0.00 € 991.98 € 2,975.94 €
510 2930231113951 ΑΞΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ                                    EA 11 11 33 88.98 € 978.74 € 0.00 € 0.00 € 978.74 € 2,936.21 €
511 5305231112084 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ                               EA 358 358 1074 2.73 € 977.70 € 0.00 € 0.00 € 977.70 € 2,933.09 €
512 79200580020 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ                                     EA 6 6 18 162.24 € 973.46 € 0.00 € 0.00 € 973.46 € 2,920.39 €
513 4720231113429 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 172 172 516 5.59 € 961.82 € 0.00 € 0.00 € 961.82 € 2,885.47 €
514 2520231115366 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΥΡΑΣ                          EA 158 158 474 6.04 € 953.69 € 0.00 € 0.00 € 953.69 € 2,861.06 €
515 2940121777291 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ EA 159 159 477 5.97 € 0.00 € 949.07 € 0.00 € 949.07 € 2,847.21 €
516 3030231123791 ΙΜΑΝΤΑΣ                                           EA 496 496 1488 1.90 € 942.90 € 0.00 € 0.00 € 942.90 € 2,828.69 €
517 5310231123681 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 6292 6292 18876 0.15 € 937.51 € 0.00 € 0.00 € 937.51 € 2,812.52 €
518 5330121268621 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 2194 2194 6582 0.43 € 936.84 € 0.00 € 0.00 € 936.84 € 2,810.51 €
519 90003802248 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 1977 1977 5931 0.47 € 933.14 € 0.00 € 0.00 € 933.14 € 2,799.43 €
520 5365231123279 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 566 566 1698 1.64 € 927.67 € 0.00 € 0.00 € 927.67 € 2,783.02 €
521 6240121734827 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 3153 3153 9459 0.29 € 926.98 € 0.00 € 0.00 € 926.98 € 2,780.95 €
522 4820231113350 ΒΑΛΒΙΣ ΕΞΑΕΡΩΣΕΩΣ              EA 159 159 477 5.82 € 925.54 € 0.00 € 0.00 € 925.54 € 2,776.62 €
523 680  420742 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΤ                                       EA 2 2 6 462.58 € 925.15 € 0.00 € 0.00 € 925.15 € 2,775.45 €
524 4720231114415 ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ                                       EA 19 19 57 48.00 € 912.00 € 0.00 € 0.00 € 912.00 € 2,736.00 €
525 4710231113289 ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ                           EA 310 310 930 2.93 € 907.06 € 0.00 € 0.00 € 907.06 € 2,721.18 €
526 4730121241174 ΡΑΚΟΡ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ                                   EA 2007 2007 6021 0.45 € 905.16 € 0.00 € 0.00 € 905.16 € 2,715.47 €
527 5305231123826 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 463 463 1389 1.93 € 893.13 € 0.00 € 0.00 € 893.13 € 2,679.38 €
528 2530231113491 ΒΑΛΒΙΣ ΕΞΑΕΡΩΣΕΩΣ                                 EA 295 295 885 3.02 € 890.61 € 0.00 € 0.00 € 890.61 € 2,671.82 €
529 5930231115603 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 62 62 186 14.32 € 887.90 € 0.00 € 0.00 € 887.90 € 2,663.71 €
530 4720231120068 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 66 66 198 13.32 € 879.12 € 0.00 € 0.00 € 879.12 € 2,637.36 €
531 2530231122637 ΦΕΡΜΟΥΙΤ                                      EA 38 38 114 23.05 € 875.94 € 0.00 € 0.00 € 875.94 € 2,627.81 €
532 5330231113437 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΕΒΡΟΦΡΕΝ 680Μ                           EA 412 412 1236 2.10 € 865.20 € 0.00 € 0.00 € 865.20 € 2,595.60 €



Δ - 13

Α/Α Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΓΕΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΓΕΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 3 
ΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΕΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΕΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) (ιδ) (ιε) (ιστ)
=(ε) =(στ) =(ζ) =(ε)+(στ)+(ζ) =3x(η) =(ι) =(ε)x(ι) =(στ)x(ι) =(ζ)x(ι) =(ια)+(ιβ)+(ιγ) =3x(ιδ) =(ιστ)ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ

533 2990231130973 ΕΜΒΟΛΟ                                            EA 50 50 150 17.20 € 860.05 € 0.00 € 0.00 € 860.05 € 2,580.15 €
534 2510231136536 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ                              EA 21 21 63 40.85 € 857.87 € 0.00 € 0.00 € 857.87 € 2,573.61 €
535 5330231130964 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 448 448 1344 1.90 € 851.20 € 0.00 € 0.00 € 851.20 € 2,553.60 €
536 5975231123787 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ                                   EA 66 66 198 12.64 € 834.17 € 0.00 € 0.00 € 834.17 € 2,502.52 €
537 6210231113578 ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓ ΦΩΤΩΝ                          EA 196 196 588 4.24 € 830.45 € 0.00 € 0.00 € 830.45 € 2,491.36 €
538 2990231131010 ΠΕΙΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ                                    EA 157 157 471 5.25 € 824.25 € 0.00 € 0.00 € 824.25 € 2,472.75 €
539 4710231114134 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 59 59 177 13.81 € 814.67 € 0.00 € 0.00 € 814.67 € 2,444.02 €
540 4710231113819 ΣΩΛΗΝ ΕΛΑΙΟΥ                                      EA 22 22 66 36.94 € 812.70 € 0.00 € 0.00 € 812.70 € 2,438.11 €
541 6220231129900 ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ                              EA 47 47 141 17.25 € 810.80 € 0.00 € 0.00 € 810.80 € 2,432.39 €
542 5340231115740 ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ                                         EA 65 65 195 12.27 € 797.55 € 0.00 € 0.00 € 797.55 € 2,392.65 €
543 5340231136471 ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕΣ ΑΚΡΟ                                  EA 227 227 681 3.50 € 794.50 € 0.00 € 0.00 € 794.50 € 2,383.50 €
544 2590231123699 ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ                                       EA 1618 1618 4854 0.49 € 786.35 € 0.00 € 0.00 € 786.35 € 2,359.04 €

545 2930231113942 ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΣΩΛΗΝΟΣ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ                       EA 18 18 54 43.40 € 781.15 € 0.00 € 0.00 € 781.15 € 2,343.44 €

546 5365231115122 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΑΚΑ                                   EA 105 105 315 7.40 € 776.58 € 0.00 € 0.00 € 776.58 € 2,329.74 €
547 350026002 ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΔΙΣΕΩΣ           EA 4 4 12 192.66 € 770.64 € 0.00 € 0.00 € 770.64 € 2,311.92 €
548 5331231115854 ΕΛΑΣΤ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                   EA 321 321 963 2.40 € 770.40 € 0.00 € 0.00 € 770.40 € 2,311.20 €

549 4710231113287 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ                         EA 263 263 789 2.93 € 769.54 € 0.00 € 0.00 € 769.54 € 2,308.61 €

550 2540231115458 ΠΟΔΙΑ ΦΤΕΡΟΥ                                      EA 72 72 216 10.54 € 759.17 € 0.00 € 0.00 € 759.17 € 2,277.50 €
551 5360231115744 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                          EA 193 193 579 3.88 € 749.23 € 0.00 € 0.00 € 749.23 € 2,247.68 €
552 2930231115121 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ                          EA 45 45 135 16.60 € 746.91 € 0.00 € 0.00 € 746.91 € 2,240.73 €
553 2940231143442 ΦΙΛΤΡΟ                                            EA 36 36 108 20.44 € 735.95 € 0.00 € 0.00 € 735.95 € 2,207.84 €
554 5330231113467 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ EA 175 175 525 4.20 € 735.00 € 0.00 € 0.00 € 735.00 € 2,205.00 €
555 5310231123392 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 67 67 201 10.96 € 734.59 € 0.00 € 0.00 € 734.59 € 2,203.76 €
556 2530231113489 ΠΩΜΑ                                              EA 163 163 489 4.50 € 733.50 € 0.00 € 0.00 € 733.50 € 2,200.50 €

557 6685231123360 ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ 
ΕΛΑΙΟΥ                     EA 163 163 489 4.50 € 733.50 € 0.00 € 0.00 € 733.50 € 2,200.50 €

558 2540231109059 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ EA 3 3 9 244.02 € 732.06 € 0.00 € 0.00 € 732.06 € 2,196.18 €
559 79200520715 ΦΥΛΛΟ ΣΟΥΣΤΑΣ                                     EA 6 6 18 121.82 € 730.94 € 0.00 € 0.00 € 730.94 € 2,192.81 €
560 5365231115773 ΠΩΜΑ ΦΡΑΞΕΩΣ                                      EA 164 164 492 4.37 € 716.35 € 0.00 € 0.00 € 716.35 € 2,149.06 €
561 2930231114136 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ                                      EA 1 1 3 715.83 € 715.83 € 0.00 € 0.00 € 715.83 € 2,147.48 €

562 2910231124475 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 
ΠΛΗΡΗΣ                   EA 5 5 15 142.84 € 714.21 € 0.00 € 0.00 € 714.21 € 2,142.62 €

563 4720231114937 ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ                                       EA 57 57 171 12.52 € 713.41 € 0.00 € 0.00 € 713.41 € 2,140.24 €
564 5310231123345 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 463 463 1389 1.53 € 709.32 € 0.00 € 0.00 € 709.32 € 2,127.95 €
565 5340231114688 ΣΦΙΓΚΤΗΡ                                          EA 1175 1175 3525 0.60 € 702.65 € 0.00 € 0.00 € 702.65 € 2,107.95 €
566 2815231113955 ΧΙΤΩΝΙΟ                                           EA 16 16 48 43.54 € 696.70 € 0.00 € 0.00 € 696.70 € 2,090.11 €
567 5330231131024 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ                              EA 386 386 1158 1.79 € 690.55 € 0.00 € 0.00 € 690.55 € 2,071.66 €
568 5310231131043 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 2453 2453 7359 0.28 € 689.29 € 0.00 € 0.00 € 689.29 € 2,067.88 €

569 61260110200 ΑΕΡΙΟΣΤΟΒΙΛΟΣ 
ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΕΩΣ                       EA 2 2 6 339.57 € 679.14 € 0.00 € 0.00 € 679.14 € 2,037.42 €

570 6240121735414 ΛΑΜΠΑ                                             EA 1691 1691 5073 0.40 € 676.40 € 0.00 € 0.00 € 676.40 € 2,029.20 €
571 5340231109188 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ                                        EA 271 271 813 2.49 € 675.06 € 0.00 € 0.00 € 675.06 € 2,025.18 €
572 2520231112231 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 866 866 2598 0.77 € 665.95 € 0.00 € 0.00 € 665.95 € 1,997.86 €
573 5960231123713 ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ                                    EA 186 186 558 3.50 € 651.00 € 0.00 € 0.00 € 651.00 € 1,953.00 €
574 5340231113790 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΕΙΚΤΗ ΛΑΔΙΟΥ                            EA 357 357 1071 1.80 € 641.89 € 0.00 € 0.00 € 641.89 € 1,925.66 €
575 6240121940048 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ                                         EA 239 239 717 2.67 € 638.37 € 0.00 € 0.00 € 638.37 € 1,915.11 €
576 90003452457 ΛΑΜΠΑ                                             EA 1415 1415 4245 0.45 € 636.75 € 0.00 € 0.00 € 636.75 € 1,910.25 €
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577 2910231114192 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ                                         EA 18 18 54 35.27 € 634.86 € 0.00 € 0.00 € 634.86 € 1,904.58 €
578 2910013757624 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ EA 159 159 477 3.94 € 0.00 € 627.10 € 0.00 € 627.10 € 1,881.29 €
579 5930231140169 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ                             EA 56 56 168 11.13 € 623.17 € 0.00 € 0.00 € 623.17 € 1,869.50 €
580 2915231115630 ΑΞΩΝΑΣ                   EA 4 4 12 155.67 € 622.66 € 0.00 € 0.00 € 622.66 € 1,867.98 €
581 5330231123355 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΟΣ   EA 198 198 594 3.10 € 613.80 € 0.00 € 0.00 € 613.80 € 1,841.40 €
582 3120231112144 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 95 95 285 6.46 € 613.61 € 0.00 € 0.00 € 613.61 € 1,840.82 €
583 61560160006 ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ                           EA 4 4 12 152.17 € 608.67 € 0.00 € 0.00 € 608.67 € 1,826.02 €
584 15200330009 ΜΟΧΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ                            EA 14 14 42 43.45 € 608.33 € 0.00 € 0.00 € 608.33 € 1,824.98 €
585 4710231115321 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 64 64 192 9.46 € 605.57 € 0.00 € 0.00 € 605.57 € 1,816.70 €
586 2940231130972 ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ                                    EA 41 41 123 14.75 € 604.67 € 0.00 € 0.00 € 604.67 € 1,814.00 €
587 5120231111950 ΜΟΧΛΟΣ ΤΡΟΧΩΝ                                     EA 26 26 78 23.19 € 603.04 € 0.00 € 0.00 € 603.04 € 1,809.13 €
588 5310231113767 ΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                             EA 527 527 1581 1.14 € 598.15 € 0.00 € 0.00 € 598.15 € 1,794.44 €
589 6240231122596 ΦΑΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ                                     EA 283 283 849 2.10 € 592.89 € 0.00 € 0.00 € 592.89 € 1,778.66 €
590 2815231123590 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ                                  EA 14 14 42 42.12 € 589.65 € 0.00 € 0.00 € 589.65 € 1,768.96 €
591 5330121707728 ΤΣΙΜΟΥΧΑ                                          EA 8 8 24 73.70 € 589.58 € 0.00 € 0.00 € 589.58 € 1,768.75 €
592 5945231123592 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ                               EA 2 2 6 292.88 € 585.77 € 0.00 € 0.00 € 585.77 € 1,757.30 €
593 5330231112186 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 310 310 930 1.88 € 582.80 € 0.00 € 0.00 € 582.80 € 1,748.40 €
594 6240121656793 ΛΑΜΠΑ                                             EA 603 603 1809 0.96 € 581.29 € 0.00 € 0.00 € 581.29 € 1,743.88 €
595 4820121695256 ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ                                    EA 2 2 6 289.66 € 579.31 € 0.00 € 0.00 € 579.31 € 1,737.93 €
596 4730231113183 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΟΥΦΙΟ                                   EA 138 138 414 4.16 € 574.22 € 0.00 € 0.00 € 574.22 € 1,722.65 €
597 3110121597760 ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ                                    EA 155 155 465 3.70 € 573.50 € 0.00 € 0.00 € 573.50 € 1,720.50 €
598 2590231115357 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ                             EA 410 410 1230 1.40 € 572.77 € 0.00 € 0.00 € 572.77 € 1,718.31 €
599 4730231123518 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EA 342 342 1026 1.65 € 564.98 € 0.00 € 0.00 € 564.98 € 1,694.95 €
600 15200330008 ΜΟΧΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ              EA 13 13 39 43.45 € 564.88 € 0.00 € 0.00 € 564.88 € 1,694.63 €
601 79200520716 ΦΥΛΛΟ ΣΟΥΣΤΑΣ                                     EA 5 5 15 112.84 € 564.21 € 0.00 € 0.00 € 564.21 € 1,692.62 €
602 3020231113798 ΤΡΟΧΑΛΙΑ                                          EA 9 9 27 62.63 € 563.65 € 0.00 € 0.00 € 563.65 € 1,690.96 €
603 2910231114448 ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ                                      EA 198 198 594 2.84 € 561.92 € 0.00 € 0.00 € 561.92 € 1,685.77 €
604 2530231112225 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 1 1 3 556.41 € 556.41 € 0.00 € 0.00 € 556.41 € 1,669.24 €

605 5330121564852 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                         EA 631 631 1893 0.88 € 552.13 € 0.00 € 0.00 € 552.13 € 1,656.38 €

606 9900362711 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 283 283 849 1.94 € 549.59 € 0.00 € 0.00 € 549.59 € 1,648.76 €
607 2915131167951 ΦΙΛΤΡΟ                                            EA 59 59 177 9.30 € 548.46 € 0.00 € 0.00 € 548.46 € 1,645.39 €
608 D88-1396 ΚΑΛΥΜΜΑ                                           EA 3 3 9 181.84 € 545.52 € 0.00 € 0.00 € 545.52 € 1,636.57 €
609 5310121677145 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 4916 4916 14748 0.11 € 540.76 € 0.00 € 0.00 € 540.76 € 1,622.28 €
610 2520121621921 ΦΙΛΤΡΟ                                            EA 6 6 18 89.42 € 536.49 € 0.00 € 0.00 € 536.49 € 1,609.47 €
611 5305231115781 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 306 306 918 1.75 € 536.11 € 0.00 € 0.00 € 536.11 € 1,608.34 €
612 4730231121726 ΣΥΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ                               EA 2195 2195 6585 0.24 € 526.80 € 0.00 € 0.00 € 526.80 € 1,580.40 €
613 2510231109769 ΜΠΡΑΚΕΤΟ                                          EA 10 10 30 51.90 € 519.04 € 0.00 € 0.00 € 519.04 € 1,557.12 €
614 346077000 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΕΔΗΣ                                   EA 6 6 18 85.96 € 515.74 € 0.00 € 0.00 € 515.74 € 1,547.21 €
615 5920121207787 ΣΕΙΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                       EA 2228 2228 6684 0.23 € 512.44 € 0.00 € 0.00 € 512.44 € 1,537.32 €
616 5305231136532 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 4234 4234 12702 0.12 € 508.08 € 0.00 € 0.00 € 508.08 € 1,524.24 €
617 79100710096 ΦΙΣ                                               EA 6 6 18 84.66 € 507.95 € 0.00 € 0.00 € 507.95 € 1,523.86 €
618 4820231113181 ΒΑΛΒΙΣ ΕΞΑΕΡΩΣΕΩΣ                                 EA 147 147 441 3.42 € 503.03 € 0.00 € 0.00 € 503.03 € 1,509.10 €
619 4820231115708 ΒΑΛΒΙΣ  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ     EA 106 106 318 4.74 € 502.44 € 0.00 € 0.00 € 502.44 € 1,507.32 €
620 5360231113076 ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ                                         EA 159 159 477 3.12 € 496.72 € 0.00 € 0.00 € 496.72 € 1,490.15 €
621 2910121796775 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ EA 159 159 477 3.12 € 0.00 € 495.44 € 0.00 € 495.44 € 1,486.33 €
622 5365231114652 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ                               EA 87 87 261 5.63 € 489.64 € 0.00 € 0.00 € 489.64 € 1,468.91 €
623 5310231115992 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ                                        EA 1600 1600 4800 0.31 € 489.60 € 0.00 € 0.00 € 489.60 € 1,468.80 €
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624 4810121746686 ΒΑΛΒΙΔΑ          EA 6 6 18 81.51 € 489.06 € 0.00 € 0.00 € 489.06 € 1,467.18 €
625 5305231115488 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 1995 1995 5985 0.24 € 486.78 € 0.00 € 0.00 € 486.78 € 1,460.34 €
626 15200740135 ΜΑΚΤΡΟ ΠΛΗΡΕΣ                                     EA 30 30 90 16.07 € 482.22 € 0.00 € 0.00 € 482.22 € 1,446.66 €
627 2995231109518 ΝΤΙΖΑ                                             EA 16 16 48 29.98 € 479.74 € 0.00 € 0.00 € 479.74 € 1,439.23 €
628 2590231123492 ΔΙΧΑΛΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΡΕΝΩΝ                           EA 138 138 414 3.47 € 478.17 € 0.00 € 0.00 € 478.17 € 1,434.51 €
629 5340219080025 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ                                         EA 25 25 75 19.12 € 477.93 € 0.00 € 0.00 € 477.93 € 1,433.78 €
630 2910121835075 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ EA 159 159 477 2.99 € 0.00 € 475.57 € 0.00 € 475.57 € 1,426.71 €
631 5305231124017 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 702 702 2106 0.68 € 473.85 € 0.00 € 0.00 € 473.85 € 1,421.55 €
632 4730231114299 ΡΑΚΟΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                                  EA 27 27 81 17.47 € 471.56 € 0.00 € 0.00 € 471.56 € 1,414.67 €
633 9905231115201 ΔΙΣΚΟΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ                                EA 259 259 777 1.80 € 464.91 € 0.00 € 0.00 € 464.91 € 1,394.72 €
634 5330121564526 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 1470 1470 4410 0.31 € 455.70 € 0.00 € 0.00 € 455.70 € 1,367.10 €
635 2520231114525 ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                                   EA 4 4 12 113.36 € 453.44 € 0.00 € 0.00 € 453.44 € 1,360.31 €
636 2915231115310 ΡΑΒΔΟΣ ΖΕΥΞΕΩΣ                                    EA 12 12 36 37.65 € 451.76 € 0.00 € 0.00 € 451.76 € 1,355.29 €
637 3040231123595 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                                         EA 2 2 6 222.48 € 444.96 € 0.00 € 0.00 € 444.96 € 1,334.89 €
638 5961231114186 ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ                                 EA 280 280 840 1.58 € 441.00 € 0.00 € 0.00 € 441.00 € 1,323.00 €
639 2530231113354 ΔΙΣΚΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ                                  EA 57 57 171 7.69 € 438.05 € 0.00 € 0.00 € 438.05 € 1,314.14 €
640 2815231114812 ΣΕΤ ΕΛΑΤΗΡ ΕΜΒΟΛΩΝ                                SE 18 18 54 24.24 € 436.27 € 0.00 € 0.00 € 436.27 € 1,308.80 €
641 5930231123532 ΜΙΖΑ                                              EA 2 2 6 217.24 € 434.48 € 0.00 € 0.00 € 434.48 € 1,303.45 €
642 2530121225792 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΟΣ                             EA 124 124 372 3.50 € 434.00 € 0.00 € 0.00 € 434.00 € 1,302.00 €
643 5330231113462 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 197 197 591 2.20 € 433.40 € 0.00 € 0.00 € 433.40 € 1,300.20 €
644 5330231123729 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ                              EA 447 447 1341 0.97 € 431.36 € 0.00 € 0.00 € 431.36 € 1,294.07 €
645 9905231115203 ΔΙΣΚΟΣ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ                             EA 240 240 720 1.80 € 430.80 € 0.00 € 0.00 € 430.80 € 1,292.40 €
646 79200340067 ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ                                   EA 5 5 15 86.15 € 430.77 € 0.00 € 0.00 € 430.77 € 1,292.31 €
647 5340231115131 ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΞΑΤ/ΣΕΩΣ                               EA 37 37 111 11.62 € 430.05 € 0.00 € 0.00 € 430.05 € 1,290.15 €
648 2930231113966 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ                                EA 9 9 27 47.70 € 429.31 € 0.00 € 0.00 € 429.31 € 1,287.93 €
649 4730231123797 ΚΟΛΛΑΡΟ                                           EA 26 26 78 16.51 € 429.23 € 0.00 € 0.00 € 429.23 € 1,287.70 €
650 5310123156084 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 2875 2875 8625 0.15 € 422.63 € 0.00 € 0.00 € 422.63 € 1,267.88 €
651 5330231115853 ΕΛΑΣΤ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                   EA 172 172 516 2.44 € 420.37 € 0.00 € 0.00 € 420.37 € 1,261.10 €
652 5330231115852 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 279 279 837 1.50 € 418.50 € 0.00 € 0.00 € 418.50 € 1,255.50 €
653 4730231121716 ΣΥΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ                                      EA 740 740 2220 0.56 € 417.36 € 0.00 € 0.00 € 417.36 € 1,252.08 €
654 5310231123811 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 311 311 933 1.31 € 406.17 € 0.00 € 0.00 € 406.17 € 1,218.50 €

655 2530231115846 ΩΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ                      EA 6 6 18 67.58 € 405.50 € 0.00 € 0.00 € 405.50 € 1,216.51 €

656 5340231115580 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ                                         EA 46 46 138 8.77 € 403.24 € 0.00 € 0.00 € 403.24 € 1,209.71 €
657 5945121514354 ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ                                         EA 9 9 27 44.63 € 401.71 € 0.00 € 0.00 € 401.71 € 1,205.12 €
658 5330231123737 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 151 151 453 2.65 € 400.75 € 0.00 € 0.00 € 400.75 € 1,202.26 €
659 5340231116327 ΠΩΜΑ                                              EA 355 355 1065 1.13 € 399.38 € 0.00 € 0.00 € 399.38 € 1,198.13 €
660 5360231109247 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                          EA 134 134 402 2.98 € 399.32 € 0.00 € 0.00 € 399.32 € 1,197.96 €
661 2530231113458 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ                              EA 687 687 2061 0.58 € 398.46 € 0.00 € 0.00 € 398.46 € 1,195.38 €
662 5305231112210 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 97 97 291 4.09 € 396.73 € 0.00 € 0.00 € 396.73 € 1,190.19 €

663 2530231113191 ΠΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΥ                         EA 29 29 87 13.67 € 396.40 € 0.00 € 0.00 € 396.40 € 1,189.20 €

664 4730121241176 ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ                    EA 365 365 1095 1.08 € 394.20 € 0.00 € 0.00 € 394.20 € 1,182.60 €

665 480  580047 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΜΠΛΩ                                  EA 10 10 30 39.10 € 390.95 € 0.00 € 0.00 € 390.95 € 1,172.85 €
666 5310121647841 ΡΟΔΕΛΛΑ ΜΟΧΛΟΥ                        EA 492 492 1476 0.79 € 389.17 € 0.00 € 0.00 € 389.17 € 1,167.52 €
667 2510231115008 ΒΑΣΙΣ ΜΠΑΡΑΣ                         EA 3 3 9 129.44 € 388.32 € 0.00 € 0.00 € 388.32 € 1,164.96 €
668 3040231115150 ΜΟΧΛΟΣ                                            EA 28 28 84 13.78 € 385.70 € 0.00 € 0.00 € 385.70 € 1,157.10 €
669 5310231112720 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 60 60 180 6.41 € 384.66 € 0.00 € 0.00 € 384.66 € 1,153.98 €
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670 2940231122198 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ                                      EA 8 8 24 47.63 € 381.02 € 0.00 € 0.00 € 381.02 € 1,143.07 €
671 2510231122600 ΦΟΥΡΚΕΤΑ                                          EA 8 8 24 47.34 € 378.70 € 0.00 € 0.00 € 378.70 € 1,136.09 €

672 2530231113443 ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ                        EA 590 590 1770 0.64 € 377.60 € 0.00 € 0.00 € 377.60 € 1,132.80 €

673 5310231123680 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 2678 2678 8034 0.14 € 374.92 € 0.00 € 0.00 € 374.92 € 1,124.76 €
674 4710231114718 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 25 25 75 14.95 € 373.65 € 0.00 € 0.00 € 373.65 € 1,120.95 €
675 69100720012 ΦΑΝΟΣ ΦΛΑΣ                                        EA 19 19 57 19.65 € 373.33 € 0.00 € 0.00 € 373.33 € 1,119.99 €
676 3040231114464 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                                     EA 4 4 12 92.92 € 371.68 € 0.00 € 0.00 € 371.68 € 1,115.04 €
677 5307231123979 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 1195 1195 3585 0.31 € 364.48 € 0.00 € 0.00 € 364.48 € 1,093.43 €
678 9905231115196 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΛΑΣ                             EA 204 204 612 1.76 € 359.24 € 0.00 € 0.00 € 359.24 € 1,077.73 €
679 2940121863373 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ                                     EA 76 76 228 4.68 € 355.68 € 0.00 € 0.00 € 355.68 € 1,067.04 €
680 2510231131096 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ                         EA 13 13 39 27.30 € 354.89 € 0.00 € 0.00 € 354.89 € 1,064.66 €
681 5315231123511 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 193 193 579 1.83 € 353.00 € 0.00 € 0.00 € 353.00 € 1,058.99 €
682 4730231121720 ΣΥΝΔΕΤΗΡ                                          EA 616 616 1848 0.57 € 351.12 € 0.00 € 0.00 € 351.12 € 1,053.36 €
683 4730231121718 ΣΥΝΔΕΤΗΡ                                          EA 295 295 885 1.18 € 349.28 € 0.00 € 0.00 € 349.28 € 1,047.84 €
684 5330231114789 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                                         EA 101 101 303 3.45 € 348.45 € 0.00 € 0.00 € 348.45 € 1,045.35 €
685 2530231122119 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                                         EA 10 10 30 34.60 € 346.02 € 0.00 € 0.00 € 346.02 € 1,038.06 €
686 5945231116399 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24VOLT                               EA 55 55 165 6.29 € 346.01 € 0.00 € 0.00 € 346.01 € 1,038.02 €
687 2590231115506 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ                                         EA 8 8 24 42.88 € 343.02 € 0.00 € 0.00 € 343.02 € 1,029.07 €
688 5307231113563 ΑΚΡΟΝ                                       EA 9 9 27 37.88 € 340.88 € 0.00 € 0.00 € 340.88 € 1,022.65 €
689 2990231123709 ΚΑΠΑΚΙ                                            EA 92 92 276 3.69 € 339.57 € 0.00 € 0.00 € 339.57 € 1,018.72 €
690 2590231123688 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 138 138 414 2.45 € 337.69 € 0.00 € 0.00 € 337.69 € 1,013.06 €
691 2530231113230 ΜΟΧΛΟΣ ΝΤΙΖΑΣ                                  EA 49 49 147 6.89 € 337.51 € 0.00 € 0.00 € 337.51 € 1,012.54 €
692 5310231123490 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 139 139 417 2.43 € 337.49 € 0.00 € 0.00 € 337.49 € 1,012.48 €
693 4720121443920 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝ                                   EA 32 32 96 10.50 € 336.00 € 0.00 € 0.00 € 336.00 € 1,008.00 €
694 2590231123684 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 154 154 462 2.16 € 332.95 € 0.00 € 0.00 € 332.95 € 998.84 €
695 5340231112055 ΔΙΧΑΛΗ ΚΕΦΑΛΗ                                     EA 78 78 234 4.27 € 332.90 € 0.00 € 0.00 € 332.90 € 998.71 €
696 5310231123715 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 732 732 2196 0.45 € 330.86 € 0.00 € 0.00 € 330.86 € 992.59 €
697 2910231113033 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ                                  EA 423 423 1269 0.78 € 330.36 € 0.00 € 0.00 € 330.36 € 991.09 €
698 5330121744626 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 345 345 1035 0.95 € 328.79 € 0.00 € 0.00 € 328.79 € 986.36 €
699 90003499775 ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                          EA 1757 1757 5271 0.19 € 326.80 € 0.00 € 0.00 € 326.80 € 980.41 €
700 5306231123951 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 351 351 1053 0.92 € 321.52 € 0.00 € 0.00 € 321.52 € 964.55 €
701 5330231130971 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 574 574 1722 0.56 € 320.87 € 0.00 € 0.00 € 320.87 € 962.60 €
702 4710231114015 ΣΩΛΗΝ                                             EA 64 64 192 4.88 € 312.13 € 0.00 € 0.00 € 312.13 € 936.38 €
703 4710231143401 ΣΩΛΗΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                                    EA 12 12 36 26.00 € 312.00 € 0.00 € 0.00 € 312.00 € 936.00 €
704 5310121428159 ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΚΡΟΒΕΡ                                   EA 30708 30708 92124 0.01 € 307.08 € 0.00 € 0.00 € 307.08 € 921.24 €
705 5365121564645 ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                          EA 133 133 399 2.31 € 306.96 € 0.00 € 0.00 € 306.96 € 920.89 €
706 5307123025107 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 202 202 606 1.51 € 305.42 € 0.00 € 0.00 € 305.42 € 916.27 €
707 5360219077543 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ                       EA 140 140 420 2.16 € 302.68 € 0.00 € 0.00 € 302.68 € 908.04 €
708 5365231123929 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑ                                 EA 529 529 1587 0.57 € 299.41 € 0.00 € 0.00 € 299.41 € 898.24 €
709 2910231113103 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡ                                       EA 116 116 348 2.58 € 299.16 € 0.00 € 0.00 € 299.16 € 897.49 €
710 5310231113765 ΡΟΔΕΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                 EA 735 735 2205 0.40 € 296.21 € 0.00 € 0.00 € 296.21 € 888.62 €
711 5306231143205 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                         EA 454 454 1362 0.65 € 295.10 € 0.00 € 0.00 € 295.10 € 885.30 €
712 4710231113818 ΣΩΛΗΝ                EA 8 8 24 36.57 € 292.53 € 0.00 € 0.00 € 292.53 € 877.58 €
713 2510231115732 ΦΥΛΛΟ ΣΟΥΣΤΑΣ                                     EA 14 14 42 20.86 € 292.08 € 0.00 € 0.00 € 292.08 € 876.25 €
714 2530231114659 ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ                                 EA 8 8 24 36.36 € 290.86 € 0.00 € 0.00 € 290.86 € 872.57 €
715 5360231131033 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                          EA 10 10 30 28.84 € 288.38 € 0.00 € 0.00 € 288.38 € 865.14 €
716 5305231123827 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ                               EA 744 744 2232 0.38 € 283.46 € 0.00 € 0.00 € 283.46 € 850.39 €
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717 5360231113773 ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ ΜΟΧΛΟΥ                    EA 249 249 747 1.14 € 282.62 € 0.00 € 0.00 € 282.62 € 847.85 €
718 6220231123587 ΦΑΝΟΣ                                             EA 2 2 6 137.37 € 274.74 € 0.00 € 0.00 € 274.74 € 824.23 €
719 5305231131067 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 197 197 591 1.39 € 274.22 € 0.00 € 0.00 € 274.22 € 822.67 €
720 2590231115563 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ                               EA 4 4 12 65.98 € 263.92 € 0.00 € 0.00 € 263.92 € 791.77 €
721 C88--1411 ΚΑΠΑΚΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ                                   EA 3 3 9 86.97 € 260.90 € 0.00 € 0.00 € 260.90 € 782.69 €
722 5360231112057 ΕΛΑΤΗΡΙΟ                                          EA 60 60 180 4.32 € 259.26 € 0.00 € 0.00 € 259.26 € 777.78 €
723 2510231115590 ΜΑΝΔΑΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ                                EA 16 16 48 16.20 € 259.14 € 0.00 € 0.00 € 259.14 € 777.41 €
724 2530231122638 ΦΕΡΜΟΥΙΤ                                      EA 13 13 39 19.55 € 254.11 € 0.00 € 0.00 € 254.11 € 762.33 €
725 2530231115862 ΔΟΧΕΙΟΝ                                   EA 62 62 186 4.07 € 252.09 € 0.00 € 0.00 € 252.09 € 756.28 €
726 4720231136597 ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑΣ                                    EA 27 27 81 9.24 € 249.43 € 0.00 € 0.00 € 249.43 € 748.28 €
727 182002500A ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ EA 125 125 375 1.98 € 247.75 € 0.00 € 0.00 € 247.75 € 743.25 €
728 3120231114758 ΤΡΙΒΕΑΣ                                           EA 10 10 30 24.77 € 247.72 € 0.00 € 0.00 € 247.72 € 743.16 €
729 4710231122176 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 4 4 12 61.93 € 247.70 € 0.00 € 0.00 € 247.70 € 743.10 €
730 5365231113445 ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΠΩΜΑ                                     EA 38 38 114 6.52 € 247.61 € 0.00 € 0.00 € 247.61 € 742.82 €
731 4710231123484 ΣΩΛΗΝ ΨΕΚΑΣΕΩΣ                                    EA 27 27 81 9.12 € 246.24 € 0.00 € 0.00 € 246.24 € 738.72 €
732 4730231121727 ΣΥΝΔΕΤΗΡ                                          EA 234 234 702 1.05 € 245.23 € 0.00 € 0.00 € 245.23 € 735.70 €
733 2530231116333 ΒΑΛΒΙΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ                             EA 81 81 243 3.02 € 244.54 € 0.00 € 0.00 € 244.54 € 733.62 €
734 4710231114437 ΣΩΛΗΝΑΣ                                           EA 27 27 81 9.04 € 244.00 € 0.00 € 0.00 € 244.00 € 732.00 €
735 5305231113657 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΜΙΖΑΣ                                    EA 122 122 366 1.98 € 241.44 € 0.00 € 0.00 € 241.44 € 724.31 €
736 2910231113014 ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΦΙΛΤΡΟΥ                                 EA 416 416 1248 0.58 € 240.45 € 0.00 € 0.00 € 240.45 € 721.34 €
737 5360231114431 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ                               EA 73 73 219 3.29 € 240.02 € 0.00 € 0.00 € 240.02 € 720.07 €
738 5306231114357 ΒΙΔΑ                             EA 111 111 333 2.16 € 239.43 € 0.00 € 0.00 € 239.43 € 718.28 €
739 5307231136575 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 4835 4835 14505 0.05 € 236.92 € 0.00 € 0.00 € 236.92 € 710.75 €
740 2910231114311 ΠΡΟΣΘΗΚΗ                                          EA 16 16 48 14.69 € 235.07 € 0.00 € 0.00 € 235.07 € 705.22 €
741 3120231112260 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 19 19 57 12.33 € 234.25 € 0.00 € 0.00 € 234.25 € 702.75 €
742 5306231124915 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ                               EA 783 783 2349 0.30 € 234.12 € 0.00 € 0.00 € 234.12 € 702.35 €
743 5305231123436 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ                                         EA 246 246 738 0.95 € 232.96 € 0.00 € 0.00 € 232.96 € 698.89 €
744 61000070711 ΦΛΑΝΤΖΑ                                           EA 203 203 609 1.12 € 227.97 € 0.00 € 0.00 € 227.97 € 683.91 €
745 5305121672408 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 619 619 1857 0.37 € 225.94 € 0.00 € 0.00 € 225.94 € 677.81 €
746 5360231109797 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ                                       EA 2 2 6 112.34 € 224.69 € 0.00 € 0.00 € 224.69 € 674.06 €
747 2510231115354 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΟΥΦΙΟ                                   EA 61 61 183 3.68 € 224.42 € 0.00 € 0.00 € 224.42 € 673.26 €
748 5310121564996 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ                                        EA 2936 2936 8808 0.08 € 223.14 € 0.00 € 0.00 € 223.14 € 669.41 €
749 5365231131021 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ                              EA 5 5 15 44.23 € 221.17 € 0.00 € 0.00 € 221.17 € 663.50 €
750 9905231115189 ΔΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ                          EA 147 147 441 1.50 € 220.79 € 0.00 € 0.00 € 220.79 € 662.38 €
751 682  350016 ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ  EA 2 2 6 109.79 € 219.58 € 0.00 € 0.00 € 219.58 € 658.75 €
752 4730231113182 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ                                   EA 18 18 54 12.02 € 216.29 € 0.00 € 0.00 € 216.29 € 648.86 €
753 5315231113533 ΒΕΛΟΝΙ                                     EA 44 44 132 4.89 € 214.94 € 0.00 € 0.00 € 214.94 € 644.82 €
754 15200340061 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                                     EA 3 3 9 71.19 € 213.56 € 0.00 € 0.00 € 213.56 € 640.67 €
755 5365231113808 ΣΩΛΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ                                  EA 61 61 183 3.49 € 213.01 € 0.00 € 0.00 € 213.01 € 639.04 €
756 61200090717 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ                                     EA 3 3 9 70.14 € 210.42 € 0.00 € 0.00 € 210.42 € 631.27 €
757 5330231113509 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                               EA 417 417 1251 0.50 € 208.50 € 0.00 € 0.00 € 208.50 € 625.50 €
758 5305231112056 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 95 95 285 2.17 € 206.44 € 0.00 € 0.00 € 206.44 € 619.31 €
759 5365121564460 ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                          EA 128 128 384 1.61 € 206.34 € 0.00 € 0.00 € 206.34 € 619.01 €
760 4720231114413 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 EA 24 24 72 8.50 € 204.00 € 0.00 € 0.00 € 204.00 € 612.00 €
761 2530231114480 ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ                                    EA 5 5 15 40.44 € 202.18 € 0.00 € 0.00 € 202.18 € 606.53 €

762 5340231112140 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                       EA 771 771 2313 0.26 € 201.23 € 0.00 € 0.00 € 201.23 € 603.69 €

763 6240121734824 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 24V 5W                                  EA 659 659 1977 0.31 € 201.00 € 0.00 € 0.00 € 201.00 € 602.99 €
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764 90003825321 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 2104 2104 6312 0.10 € 199.88 € 0.00 € 0.00 € 199.88 € 599.64 €
765 5310231109452 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ                                        EA 6 6 18 32.89 € 197.35 € 0.00 € 0.00 € 197.35 € 592.06 €
766 6240121212728 ΛΑΜΠΑ                                             EA 671 671 2013 0.29 € 197.27 € 0.00 € 0.00 € 197.27 € 591.82 €
767 5305121675377 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 1134 1134 3402 0.17 € 196.18 € 0.00 € 0.00 € 196.18 € 588.55 €
768 5305121617137 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ                               EA 714 714 2142 0.27 € 192.78 € 0.00 € 0.00 € 192.78 € 578.34 €
769 2540212530291 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ                                EA 2 2 6 96.09 € 192.17 € 0.00 € 0.00 € 192.17 € 576.51 €
770 5365231114007 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ                        EA 83 83 249 2.31 € 191.73 € 0.00 € 0.00 € 191.73 € 575.19 €
771 90003862026 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 1377 1377 4131 0.14 € 191.40 € 0.00 € 0.00 € 191.40 € 574.21 €
772 2815231114004 ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ                                   EA 10 10 30 19.05 € 190.51 € 0.00 € 0.00 € 190.51 € 571.53 €
773 2530231113460 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΣ                              EA 316 316 948 0.60 € 189.60 € 0.00 € 0.00 € 189.60 € 568.80 €
774 3120231114760 ΤΡΙΒΕΑΣ                                           EA 8 8 24 23.59 € 188.74 € 0.00 € 0.00 € 188.74 € 566.21 €
775 5310231115024 ΡΟΔΕΛΛΑ                                           EA 31 31 93 6.04 € 187.33 € 0.00 € 0.00 € 187.33 € 562.00 €
776 9905231115193 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΤΗΣΕΩΣ                        EA 102 102 306 1.82 € 185.54 € 0.00 € 0.00 € 185.54 € 556.61 €
777 2540231114427 ΜΠΡΑΚΕΤΟ ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ                            EA 4 4 12 46.38 € 185.52 € 0.00 € 0.00 € 185.52 € 556.57 €
778 9905231115195 ΔΙΣΚΟΣ ΦΛΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ                        EA 101 101 303 1.82 € 183.72 € 0.00 € 0.00 € 183.72 € 551.16 €
779 5305121708478 ΜΠΟΥΛΟΝΙ                                          EA 524 524 1572 0.35 € 180.78 € 0.00 € 0.00 € 180.78 € 542.34 €
780 9905231115202 ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΝΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ                              EA 105 105 315 1.72 € 180.39 € 0.00 € 0.00 € 180.39 € 541.17 €
781 5330123068785 ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑ                                        EA 3 3 9 60.00 € 180.00 € 0.00 € 0.00 € 180.00 € 540.00 €
782 5305231124018 ΚΟΧΛΙΑΣ                                           EA 500 500 1500 0.36 € 179.00 € 0.00 € 0.00 € 179.00 € 537.00 €
783 5315231112250 ΔΙΧΑΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                  EA 44 44 132 4.05 € 178.33 € 0.00 € 0.00 € 178.33 € 535.00 €
784 90003169637 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ                                 EA 3 3 9 58.30 € 174.89 € 0.00 € 0.00 € 174.89 € 524.68 €
785 2590231123685 ΠΕΙΡΟΣ                                            EA 88 88 264 1.98 € 174.15 € 0.00 € 0.00 € 174.15 € 522.46 €
786 2510231131038 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ                                         EA 1 1 3 173.96 € 173.96 € 0.00 € 0.00 € 173.96 € 521.89 €
787 5306231115616 ΑΞΟΝΑΣ                                            EA 3 3 9 57.68 € 173.03 € 0.00 € 0.00 € 173.03 € 519.09 €
788 5305121564863 ΒΙΔΑ                                              EA 4220 4220 12660 0.04 € 173.02 € 0.00 € 0.00 € 173.02 € 519.06 €
789 2530231113192 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ                                   EA 44 44 132 3.91 € 172.00 € 0.00 € 0.00 € 172.00 € 515.99 €
790 2530231113453 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                               EA 336 336 1008 0.50 € 168.00 € 0.00 € 0.00 € 168.00 € 504.00 €
791 2520231115643 ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ ΡΟΔΕΛΛΑΣ                           EA 14 14 42 11.96 € 167.41 € 0.00 € 0.00 € 167.41 € 502.24 €
792 4730121363559 ΚΟΙΛΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ                                    EA 94 94 282 1.77 € 166.29 € 0.00 € 0.00 € 166.29 € 498.86 €
793 99012710041 ΦΟΥΣΚΑ ΣΑΣΜΑΝ                                     EA 3 3 9 55.34 € 166.01 € 0.00 € 0.00 € 166.01 € 498.02 €
794 5305231114766 ΒΙΔΑ                                              EA 12 12 36 13.83 € 165.98 € 0.00 € 0.00 € 165.98 € 497.95 €
795 2815231113989 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΔΙΩΣΤΗΡΟΣ                               EA 18 18 54 9.12 € 164.11 € 0.00 € 0.00 € 164.11 € 492.32 €
796 4720231115961 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 MR 27 27 81 5.99 € 161.78 € 0.00 € 0.00 € 161.78 € 485.35 €
797 2520231112256 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ                              EA 18 18 54 8.92 € 160.61 € 0.00 € 0.00 € 160.61 € 481.84 €
798 5310121420649 ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΚΡΟΒΕΡ                                   EA 1588 1588 4764 0.10 € 158.80 € 0.00 € 0.00 € 158.80 € 476.40 €
799 5310231123679 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΝ                                       EA 391 391 1173 0.40 € 157.57 € 0.00 € 0.00 € 157.57 € 472.72 €
800 2520231112883 ΠΟΜΟΛΟ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ                            EA 43 43 129 3.60 € 154.93 € 0.00 € 0.00 € 154.93 € 464.79 €
801 3110231112045 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΔΡΑΣΕΩΣ                                EA 20 20 60 7.72 € 154.48 € 0.00 € 0.00 € 154.48 € 463.44 €

6,900,510.75 € 57,373.89 € 3,506.76 € 6,961,391.39 € 20,884,174.18 €
8,556,633.32 € 71,143.62 € 4,348.38 € 8,632,125.32 € 25,896,375.96 €

Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ιωάννης Μπούρας

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος 
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ANEY ΦΠΑ)   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)   


	α. Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
	β. Ν.764/1978 (ΦΕΚ Α΄49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις βάρος των ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας».
	γ. Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α΄188/26-27.11.84) «Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων».
	δ. Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75/11.6.1986) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
	ε. Ν.2168/1993 (ΦΕΚ Α΄147/3.9.1993) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
	στ. Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων διατάξεων».
	ζ. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
	η. Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
	θ. Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
	ι. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α΄102/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».
	ια. Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α΄143/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».
	ιβ. Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α΄242/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος  του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
	ιγ. Ν.3086/2002 (ΦΕΚ Α΄324/23.12.2002) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του».
	ιδ. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».\
	ιε. Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄202/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες για την Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του Εμπορίου και της Αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
	ιστ. Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α΄20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
	ιζ. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
	ιη. Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
	ιθ. Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112 /13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
	κ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24.9.2010) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
	κα. Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α΄93/20.4.2011) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού».
	κβ. Ν.3978/2011 (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».
	κγ. N.4028/2011 (ΦΕΚ Α΄242/11.11.2011) «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ τ...
	κδ. N.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13)».
	κε. Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
	κστ. Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, ν.4093/2012 και ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
	κζ. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και λοιπές ρυθμίσεις».
	κη. N.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
	κθ. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
	λ. Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α΄139/30.7.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
	λα. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της...
	λβ. Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ Α΄164/24.10.1984) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος».
	λγ. Π.Δ.378/1987 (ΦΕΚ Α΄168) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό».
	λδ. Π.Δ.18/1989 (ΦΕΚ Α΄8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».
	λε. Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ Α΄66/11.4.1996) «Περί Ονομαστικοποίησης των Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου».
	λστ. Π.Δ.150/2001 (ΦΕΚ Α΄125/25.6.2001) « Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».
	λζ. Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ Α΄76/10.4.2006) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικ...
	λη. Π.Δ.3/2008 (ΦΕΚ Α΄3/14.1.2008) «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού».
	λθ. Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/5.8.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
	μ. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΦΕΚ Β΄1276/1.10.2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)».
	μα. Την υπ’ αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/2005 (ΦΕΚ Β΄336/16.3.2005)  Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ)».
	μβ. Την υπ’ αριθ. Φ.600/311054/Σ.572/2005 (ΦΕΚ Β΄733/31.5.2005) Απόφαση ΥΕΘΑ «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς και των Δικαιολογητικών και Διαδικασιώ...
	μγ. Την υπ’ αριθ. 2458/2005 (ΦΕΚ Β΄267/1.3.2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου».
	μδ. Την υπ’ αριθ. 248629/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/2006».
	με. Την υπ’ αριθ. 248631/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ «Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού ν.3433/2006».
	μστ. Την υπ’ αριθ. Φ.950/12/129135/2006 (ΦΕΚ Β΄1274/11.9.2006) Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
	μζ. Την υπ’ αριθ. Φ.800/87/131377/Σ.1896/2007 (ΦΕΚ Β΄1401/6.8.2007) Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών ...
	μη. Την υπ’ αριθ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β΄1673/23.8.2007) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005».
	μθ. Την υπ’ αριθ. Φ.800/133/134893/2007 (ΦΕΚ Β΄2300/3.12.2007) Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που ε...
	ν. Την υπ’ αριθ. 248638/2008 (ΦΕΚ Β΄1430/18.7.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού».
	να. Την υπ’ αριθ. 246883/2008 (ΦΕΚ Β΄482/18.3.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ».
	νβ. Την  υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837/2009 (ΦΕΚ Β΄2182/2.10.2009) Υπουργική Απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης».
	νγ. Την υπ’ αριθ. Φ.900/2553/Σ.751/2012 (ΦΕΚ Β΄746/14.3.2012)  Απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), ...
	νδ. Την υπ’ αριθ. Φ.092/12/68138/Σ.529/16.9.2014/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ)».
	νε. Την  υπ’ αριθ. Φ.900/2452/65760/Σ.15367/26.9.2017/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ Απόφαση ΥΕΘΑ «Έγκριση 2ης Έκδοσης Κανονισμού Κρατικής  Διασφάλισης Ποιότητας Αμυντικού Υλικού».
	νστ. Την υπ’ αριθ. Φ.120/01/510313/Σ.94/5.1.2018/ΓΕΕΘΑ/Ε/Ε3  Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄683/27.2.2018) «Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ)».
	νζ. Την υπ’ αριθ. 247153α/2019 (ΦΕΚ Β΄3181/12.8.2019) Απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή».
	νη. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αριθ. 1182/1971 του Συμβουλίου, της 3.6.1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971).
	νθ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου, της 21.1.2003, σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και  στρατιωτικού εξοπλισμού (ΕΕ L 25 της 30.1.2003).
	ξ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28.11.2007, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγ...
	ξα. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5.5.2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009).
	ξβ. Τον  Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του Κ...
	ξγ. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1986/2015 της Επιτροπής, της 11.11.2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του Εκτελεστικού Κανον...
	ξδ. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1830/2019 της Επιτροπής, της 30.10.2019, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 279 της 31.10.2019).
	ΓΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο
	Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία, ως ισχύει:
	1. Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
	2. Ν.764/1978 (ΦΕΚ Α΄49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις βάρος των ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας».
	3. Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α΄188/26-27.11.84) «Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων».
	4. Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75/11.6.1986) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
	5. Ν.2168/1993 (ΦΕΚ Α΄147/3.9.1993) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
	6. Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων διατάξεων».
	7. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
	8. Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
	9. Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
	10. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α΄102/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».
	11. Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α΄143/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».
	12. Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α΄242/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος  του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
	13. Ν.3086/2002 (ΦΕΚ Α΄324/23.12.2002) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του».
	14. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».\
	15. Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄202/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες για την Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του Εμπορίου και της Αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
	16. Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α΄20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
	17. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
	18. Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
	19. Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112 /13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
	20. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24.9.2010) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
	21. Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α΄93/20.4.2011) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού».
	22. Ν.3978/2011 (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».
	23. N.4028/2011 (ΦΕΚ Α΄242/11.11.2011) «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ τ...
	24. N.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13)».
	25. Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
	26. Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, ν.4093/2012 και ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
	27. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και λοιπές ρυθμίσεις».
	28. N.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
	29. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
	30. Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α΄139/30.7.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
	31. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της...
	32. Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ Α΄164/24.10.1984) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος».
	33. Π.Δ.378/1987 (ΦΕΚ Α΄168) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό».
	34. Π.Δ.18/1989 (ΦΕΚ Α΄8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».
	35. Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ Α΄66/11.4.1996) «Περί Ονομαστικοποίησης των Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου».
	36. Π.Δ.150/2001 (ΦΕΚ Α΄125/25.6.2001) « Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».
	37. Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ Α΄76/10.4.2006) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικ...
	38. Π.Δ.3/2008 (ΦΕΚ Α΄3/14.1.2008) «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού».
	39. Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/5.8.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
	40. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΦΕΚ Β΄1276/1.10.2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)».
	41. Την υπ’ αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/2005 (ΦΕΚ Β΄336/16.3.2005)  Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ)».
	42. Την υπ’ αριθ. Φ.600/311054/Σ.572/2005 (ΦΕΚ Β΄733/31.5.2005) Απόφαση ΥΕΘΑ «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς και των Δικαιολογητικών και Διαδικασιώ...
	43. Την υπ’ αριθ. 2458/2005 (ΦΕΚ Β΄267/1.3.2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου».
	44. Την υπ’ αριθ. 248629/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/2006».
	45. Την υπ’ αριθ. 248631/2006 (ΦΕΚ Β΄905/13.7.2006) Απόφαση ΥΕΘΑ «Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού ν.3433/2006».
	46. Την υπ’ αριθ. Φ.950/12/129135/2006 (ΦΕΚ Β΄1274/11.9.2006) Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
	47. Την υπ’ αριθ. Φ.800/87/131377/Σ.1896/2007 (ΦΕΚ Β΄1401/6.8.2007) Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών ...
	48. Την υπ’ αριθ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β΄1673/23.8.2007) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005».
	49. Την υπ’ αριθ. Φ.800/133/134893/2007 (ΦΕΚ Β΄2300/3.12.2007) Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που ε...
	50. Την υπ’ αριθ. 248638/2008 (ΦΕΚ Β΄1430/18.7.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού».
	51. Την υπ’ αριθ. 246883/2008 (ΦΕΚ Β΄482/18.3.2008) Απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ».
	52. Την  υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837/2009 (ΦΕΚ Β΄2182/2.10.2009) Υπουργική Απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης».
	53. Την υπ’ αριθ. Φ.900/2553/Σ.751/2012 (ΦΕΚ Β΄746/14.3.2012)  Απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), ...
	54. Την υπ’ αριθ. Φ.092/12/68138/Σ.529/16.9.2014/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ Απόφαση ΥΕΘΑ «Κύρωση του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ)».
	55. Την  υπ’ αριθ. Φ.900/2452/65760/Σ.15367/26.9.2017/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ Απόφαση ΥΕΘΑ «Έγκριση 2ης Έκδοσης Κανονισμού Κρατικής  Διασφάλισης Ποιότητας Αμυντικού Υλικού».
	56. Την υπ’ αριθ. Φ.120/01/510313/Σ.94/5.1.2018/ΓΕΕΘΑ/Ε/Ε3  Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄683/27.2.2018) «Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ)».
	57. Την υπ’ αριθ. 247153α/2019 (ΦΕΚ Β΄3181/12.8.2019) Απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή».
	58. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αριθ. 1182/1971 του Συμβουλίου, της 3.6.1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971).
	59. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου, της 21.1.2003, σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και  στρατιωτικού εξοπλισμού (ΕΕ L 25 της 30.1.2003).
	60. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28.11.2007, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδη...
	61. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5.5.2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009).
	62. Τον  Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του Κ...
	63. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1986/2015 της Επιτροπής, της 11.11.2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του Εκτελεστικού Κανον...
	64. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1830/2019 της Επιτροπής, της 30.10.2019, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 279 της 31.10.2019).
	65. Νομοθεσία – τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους.
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