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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Διαγωνισμού 07/21 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ-Προμήθεια 

Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων 76/62 SRGM OTO MELARA (ΤΠΚ τ. 
VOSPER) 

ΣΧΕΤ.: α. νδ 721/1970 (ΦΕΚ Α’251/23 Νοε 70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» 

 β. ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄248/7 Νοε 00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης αξίας» 

 γ. ω.3433/2006 (ΦΕΚ Α’20/7 Φεβ 06) «Προμήθειες Αμυντικού 
Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» 

 δ. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29 Οκτ 08) 
«Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

 ε. ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16 Ιουν 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» 

 στ. ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α’127/29 Ιουν 20) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 ζ. ΕΠ Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΙΠΕΑ/ 
ΤΕΑΣ «Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός»  

 η. Την Φ.625/240/10227/Σ.83004/12 Δεκ 13/ΓΕΝ/Γ3-ΙΙΙ Απόφαση 
του κ. ΥΦΕΘΑ για Ενεργοποίηση Υποπρογράμματος «Προμήθεια 
Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων 76/62 SRGM OTO MELARA 
(ΤΠΚ Τ. VOSPER)» 

 θ. Φ.604.2/8220/Σ.1412/23 Ιαν 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 
ΠΝ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 07/21»   

 ι. Φ.831.1/44/3350/Σ.525/13 Ιαν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ   
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υποπρογράμματος 
«Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων 76/62 SRGM OTO 
MELARA (ΤΠΚ Τ. VOSPER)» 

 ια. Φ.690/13775/Σ.2409/05 Φεβ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 
ΠΝ Προκήρυξη Διαγωνισμού 07/21 για το Υποπρόγραμμα 
«Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων 76/62 SRGM OTO 
MELARA (ΤΠΚ Τ. VOSPER)» 

 ιβ. Φ.604/130170/Σ.21968/01 Δεκ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ 
ΤΕΠΣ ΠΝ «Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου» 

 ιγ. Υπ’ αριθ. 102627/22 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον 
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Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (ΦΕΚ Β’ 4396) 

 ιδ. ΕΠ.Φ.800/7/8806/Σ.1364//31 Ιαν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
«Αναλήψεις Υποχρεώσεων σε Βάρος Πιστώσεων 
Προϋπολογισμού (Π/Υ) ΥΠΕΘΑ Επόμενων Οικονομικών Ετών» 

 ιε. Έκθεση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών 
Προγραμμάτων και Συμβάσεων της ΒτΕ της 5 Μαΐ 22 

 ιστ. Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 18/2022 της 8/2022 Συνεδρίασης της 1 
Μαρ 2022 της ΓΔΑΕΕ/ΚΓΕΠ 

   

1. Έχοντας υπ’ όψιν τα (α) έως και (ιε) σχετικά,  

Α π ο δ ε χ ό μ ε θ α 

 Την (ιστ) ομόφωνη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 18/2022 της 8/2022 
Συνεδρίασης ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 07/21 που 
διενεργήθηκε σύμφωνα με την σχετική (ια) προκήρυξη του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ. 

 β. Την κατακύρωση της Σύμβασης για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια 
Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων 76/62 SRGM OTO MELARA (ΤΠΚ τ. VOSPER)»  
στο όνομα του οικονομικού φορέα «LEONARDO S.p.A.». 

 γ. Την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης ύψους 213.331,55€ (διακοσίων 
δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών), 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. 

 

2. Αντικείμενο Προμήθειας 

 Η παρούσα κατακύρωση αφορά στην «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών 
Πυροβόλων 76/62 SRGM OTO MELARA (ΤΠΚ τ. VOSPER)» όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στη σχετική (ια) προκήρυξη και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του 
Παραρτήματος «Α» και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» της οικείας 
προκήρυξης. Τα υλικά και οι ποσότητες είναι αυτά που εμφανίζονται στον 
συνημμένο πίνακα «Α» (Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού). 

 

3. Προμηθευτής 

 Τα στοιχεία του αναδόχου είναι: 

Leonardo S.p.A. 

Electronics Division–Defence Systems Business Unit, 

Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  

ΙΤΑΛΙΑ 

Tel +39 0187 582253, E-mail: sistemidifesa_sws@pec.leonardocompany.com 

 

mailto:sistemidifesa_sws@pec.leonardocompany.com
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4. Αξία της Σύμβασης  

 Η συνολική αξία της Σύμβασης, ανέρχεται σε 213.331,55€ (διακόσια 
δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά), 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων συνολικού ύψους 6,144%, όπως 
εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι αναλυτικές τιμές εκάστου είδους του 
αντικειμένου της προμήθειας εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα «Α» (Πίνακας 
Προμηθευτέου Υλικού). 

 

Σύνολο προ κρατήσεων:    213.331,55 ΕΥΡΩ 

Αφαιρούνται Κρατήσεις (6,144%): -            13.107,09 ΕΥΡΩ 

Υπόλοιπο Πληρωτέο:      200.224,46 ΕΥΡΩ 

 

5. Όροι Παράδοσης – Παραλαβής 

 α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του συνημμένου πίνακα «Α» (Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού). Ο 
χρόνος παράδοσης είναι σε ημέρες με έναρξη υπολογισμού από την ημερομηνία 
ενεργοποίησης της σύμβασης (Τ0). Νωρίτερες παραδόσεις γίνονται αποδεκτές. 

         β.  Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνούν ότι ο τρόπος 
φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των Υλικών θα γίνει με όρους DDP 
(Delivered Duty Paid), όπως καθορίζεται πλήρως σύμφωνα με τους όρους 
INCOTERMS 2020, στο ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (Εγκαταστάσεις Πολεμικού Ναυτικού), 
Σκαραμαγκάς, Ελλάδα. 

          γ.    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώσει το ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (τηλ. 
210-5530331) και email: kf_1420_customs@navy.mil.gr με κοινοποίηση την 
Αναθέτουσα Αρχή, το ΓΕΝ/Γ3 και το ΝΣ/ΔΝΟ για την φόρτωση των υλικών. 

 

6. Όροι Πληρωμής - Δικαιολογητικά 

 α. Η πληρωμή του Αντικειμένου της Προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ, 
σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

   (1) Με τη χορήγηση προκαταβολής 28% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας των υλικών, ήτοι ποσού 56.062,85 ευρώ αφαιρουμένων των 
νόμιμων κρατήσεων (6,144%). Η υπόψη προκαταβολή, θα καταβληθεί εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με άμεση 
τραπεζική μεταφορά μετά την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών 
χορήγησης προκαταβολής, με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος 
(ΤΧΕ): 

     (α) Τιμολόγιο που θα φέρει τον αριθμό της 
Σύμβασης και το ποσό της προκαταβολής. 

     (β) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που θα 
εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της 
Ελλάδος υπέρ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα υποβληθεί κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης.  
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    (2) Το υπόλοιπο 72% της αξίας των Υλικών κάθε 
τμηματικής παράδοσης θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την 
παραλαβή τους με την έγκαιρη υποβολή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, των 
παρακάτω δικαιολογητικών: 

     (α) Πλήρης σειρά φορτωτικών εγγράφων (Bill of 
Lading, CMR, Air Way Bill) με παραλήπτη ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ που να αναφέρουν ότι ο 
ναύλος έχει πληρωθεί. 

      (β) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών 
(Certificate of Origin) εκδόσεως του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

      (γ) Τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

     (δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό 
ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, μετά της απόδειξης πληρωμής του, που να 
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3433/2006. 

      (ε) Ζυγολόγιο ή Μετρολόγιο (Packing List). 

      (στ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CοC) για όλα τα 
παραδοθέντα Υλικά, υπογεγραμμένο από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
προσυπογεγραμμένο από την αρμόδια Κρατική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της 
χώρας κατασκευής. 

      (ζ) Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής για κάθε τμηματική παραλαβή, με συνημμένο το αποδεικτικό 
εισαγωγής του Υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

       (η) Βεβαίωση Κωδικοποίησης των Υλικών από την 
Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, σύμφωνα με το Προσάρτημα «1» στην 
Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» των Γενικών Όρων της Προκήρυξης. 

β. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών υλικών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
θα γίνει με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, με σύνταξη της δαπάνης και 
αποστολή στα αρμόδια ελεγκτήρια για την έκδοση ΤΧΕ, βάσει της απόφασης 
κατακύρωσης και της απόφασης έγκρισης της χρηματοδότησης του 
προγράμματος. 

 γ. Η Εκκαθάριση της Σύμβασης θα γίνει από 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ και ΓΕΝ/Γ3 όταν εκπληρωθούν όλες οι παραπάνω 
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ώστε μετά την επακόλουθη ενημέρωση από 
τον επιχειρησιακό φορέα η Αναθέτουσα Αρχή να προβεί στην ολοκλήρωσή της. 
Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ των ποσών της οριστικής εκκαθάρισης 
λογαριασμών και του συμβατικού τιμήματος, αυτές οι διαφορές θα τακτοποιούνται 
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας για την οριστική 
εκκαθάριση των λογαριασμών. 

 

7. Λοιπά Έξοδα – Κρατήσεις 

 α. Oι επιβαλλόμενες νόμιμες κρατήσεις υπέρ διαφόρων νομικών 
φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (Δικαιούχοι), που επιβαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ανέρχονται στο 6,144% της αξίας των συμβατικών υλικών και 
αναλύονται ως εξής: 

(1) 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ). 
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 (2) 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού 
(ΕΛΟΑΝ). 

 (3) 0,12% υπέρ τέλους Χαρτοσήμου (2% επί των συνολικών 
κρατήσεων, συμφώνως άρθρου 7 ν.1884/90). 

 (4) 0,024% υπέρ ΟΓΑ (20% επί του τέλους χαρτοσήμου, 
συμφώνως άρθρου 7 ν.1884/90). 

 β. Η προμήθεια απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2859/00. 

 γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσεται από την παρακράτηση φόρου 
όπως ορίζεται στις διμερείς συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της 
Ελλάδας και της Ιταλίας. 

 δ. Η πληρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται κατά την 
πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με ανάλογη παρακράτηση και καταβολή αυτών στα 
δικαιούχα ταμεία από τον φορέα οικονομικής εκκαθάρισης/μέριμνας της 
Αναθέτουσας αρχής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ). 

 ε. Όσον αφορά τους τόκους για την ληφθείσα προκαταβολή (28%), 
αυτοί θα επιβληθούν σύμφωνα με την ΥΑ 2/51557/0026/01 (ΦΕΚ Β’ 1209) του 
Υπουργού Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν.4270/2014, 
σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (0,25%). 

 

8. Χρηματοδότηση 

  α. Η δαπάνη της Σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 
προγράμματος «Οπλισμός – Πυρομαχικά ΠΝ – Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη 
Σκάφους». Η χρηματοδότηση θα γίνει επί του Αριθμού Λογαριασμού Εξόδων 
(ΑΛΕ) 3130101002 του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ.) 10111010000000 του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ. Περίοδος χρηματοδότησης καθορίζονται τα έτη 2022-
2024, με δυνατότητα μετακύλισης σε επόμενα έτη σε ενδεχόμενη περίπτωση 
καθυστέρησης έναρξης του προγράμματος. 
 
  β. Η ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής για την υπόψη προμήθεια έχει 
καθοριστεί με τα Φ.831.1/44/3350/Σ.525//13 Ιαν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και 
Φ.800/7/8806/Σ.1364//31 Ιαν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και αναλύεται ανά έτος ως 
ακολούθως: 
   1ο έτος της σύμβασης: 100.000,00 €. 
   2ο έτος της σύμβασης: 40.000,00 €. 
   3ο έτος της σύμβασης: 74.000,00 €. 
 
 
9. Εγγυοδοσία 

 9.1. Εγγυητική επιστολή Προκαταβολής 

  α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής, το ύψος της οποίας είναι ισόποσο της συμβατικής 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά τους τόκους που αναλογούν με βάση το 
επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και για 

ΑΔΑ: 6ΣΥΚ6-ΒΙ9



-6- 
 

διάστημα υπολογισμού από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών υλικών. 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης προκαταβολής πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από την ολοκλήρωση των 
παραδόσεων. 

  γ. Σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της 
εγγυητικής επιστολής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρατείνει την ισχύ της εγγυητικής 
επιστολής αναλόγως, σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση μη 
παράτασης της εγγυητικής επιστολής, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα 
κατάπτωσης αυτής. 

  δ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα εξουσιοδοτεί την εκδότρια τράπεζα να 
απομειώνει την παραπάνω εγγυητική κατ’ αναλογία της αξίας των παραδοθέντων 
Υλικών εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση του σχετικού 
Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Εάν στο Πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

  ε. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
προϋποθέτει την κήρυξη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως εκπτώτου ή την μη παράταση 
ισχύος αυτής.  

 9.2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

  α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι είκοσι μία 
χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και δεκαέξι λεπτά (21.333,16€). 

  β. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. 

  γ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 
τουλάχιστον μήνες από την ολοκλήρωση των παραδόσεων. 

  δ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ εγκρίνει, κατόπιν αιτήματος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
την τμηματική απομείωση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των Υλικών και την υποβολή της εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας. 

         ε. Σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της 
εγγυητικής επιστολής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρατείνει την ισχύ της εγγυητικής 
επιστολής αναλόγως, σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση μη 
παράτασης της εγγυητικής επιστολής, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα 
κατάπτωσης αυτής. 

  στ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 9.3. Εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας 

  α. Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής 
λειτουργίας των Υλικών (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 
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καλής εκτέλεσης), o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
λειτουργίας αυτών υπό μορφή εγγυητικής επιστολής. 

  β. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

   (1) Θα έχει χρονική ισχύ τρεις (3) μήνες επιπλέον του 
χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι είκοσι 
ένα (21) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη Σύμβαση, ο χρόνος ισχύος 
της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

   (2) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
θα ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της καθαρής αξίας του 
συμβατικού αντικειμένου, ήτοι 6.399,95 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από την 
παρεχόμενη εγγύηση. 

           δ.  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά την λήξη της και μετά από σχετικό αίτημα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Νοείται ότι μετά την ημερομηνία λήξης θεωρείται αυτομάτα άκυρη 
ακόμα και εάν το πρωτότυπο (σώμα) δεν επιστραφεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

          ε. Σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της 
εγγυητικής επιστολής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρατείνει την ισχύ της εγγυητικής 
επιστολής αναλόγως, σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση μη 
παράτασης της εγγυητικής επιστολής, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα 
κατάπτωσης αυτής. 

  στ. Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 
στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 9.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

  Για τα συμβατικά αντικείμενα ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει 
εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε Υλικό που παραδίδει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για 
χρονική περίοδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής τους. 
 

 9.5. Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 

    α. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
αντικαταστήσει ή επισκευάσει δωρεάν κάθε βλάβη στα υλικά εντός έξι (6) μηνών 
από την ημερομηνία αναγγελίας. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση ή επισκευή 
πραγματοποιηθεί μετά τους έξι (6) μήνες, ο επιπλέον χρόνος θα προστεθεί στον 
απομένοντα χρόνο εγγύησης του είδους. 
 

   β. Σε περίπτωση που ορισμένα συμβατικά είδη ευρίσκονται σε ειδική 
κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία για την προστασία τους, με αποτέλεσμα η 
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) να μην δύναται να τα ελέγξει πλήρως, 
τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αποδεχτεί εγγράφως ότι η κατάσταση και 
η λειτουργικότητα των ειδών αυτών κατά το άνοιγμα της συσκευασίας στο μέλλον 
αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. 
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  γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εγγυάται ότι τα ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιούνται στις επισκευές θα είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα, εκτός αν 
εγκριθεί διαφορετικά από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επιπλέον, τα ανταλλακτικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας – καλής λειτουργίας και θα 
διαθέτουν πιστοποιητικό προέλευσης (Certificate of Origin). 
 
   δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την ευθύνη κατ’ επιλογήν του είτε να 
επισκευάσει, είτε να αντικαταστήσει το Υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του 
μέρος, καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών. 
 
   ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός εγγύησης Υλικού στις 
εγκαταστάσεις του, σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να 
αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση και θα καταβάλλει 
όλες τις δυνατές προσπάθειες για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να 
επιστρέψει το Υλικό στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα 
από τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από τη γνωστοποίηση των διορθωτικών 
ενεργειών. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση ή επισκευή πραγματοποιηθεί μετά 
τους έξι (6) μήνες, ο επιπλέον χρόνος θα προστεθεί στον απομένοντα χρόνο 
εγγύησης το είδους. Το κόστος μεταφοράς των Υλικών για την αποκατάσταση των 
προβλημάτων θα βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
  στ. Οι ανωτέρω εγγυήσεις προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αποτελούν τον 
αποκλειστικό τρόπο αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης των Υλικών 
αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλης μορφής εγγύηση ή χρήση αυτών παρά μόνο για 
το συγκεκριμένο σκοπό που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προδιαγραφή των 
Υλικών. 

 
10. Επέκταση Χρόνου Παράδοσης 
 
 
 α. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του έχοντα 
την οικονομική εξουσία (ΕΟΕ), μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 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 απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο 
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το συμβατικό υλικό. 
 β. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3433/2006, όπως αυτός ισχύει. 
 γ. 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 
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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. 
 
11. Συνέπειες Εκπρόθεσμης Παράδοσης 

 α. Εάν τα Υλικά παραδοθούν με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 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: 

  (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 (19) ημέρες. 

  (2) Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 
0,80% έως 1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε 
επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες. 

  (3) Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 
1,70% έως 2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε 
επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες. 

  (4) Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 
2,80% έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον 
ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες. 

  (5) Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 
3,90% έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε 
επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες. 

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

 β. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται 
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων συμβατικών υλικών, 
χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 γ. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης 
παράδοσης, 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 δ. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της 
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που δικαιούται να λάβει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, σύμφωνα με τις 
περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το πρόστιμο και ο τόκος 
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υπερημερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο του Πολεμικού Ναυτικού, ως 
παράγραφος 5 του ΓΟ-57 του Παραρτήματος «Α» (Γενικοί Όροι) της Προκήρυξης. 

 

12. Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις 

 α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, εφόσον δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία 
που του ορίζεται με την απόφαση κατακύρωσης για να υπογράψει τη σχετική 
Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 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. 

 β. Με την ίδια διαδικασία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος 
από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 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. 

 γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες Εγγυητικές 
Επιστολές, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 
της σχετικής ανακοίνωσης και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του 
προσυμβατικού ελέγχου του σχεδίου σύμβασης από την αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός 
της προαναφερόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 3433/2006. 

 δ. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση ή 
Σύμβαση, υπόκειται, με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής που 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, στις παρακάτω κυρώσεις: 

  (1) Κατάπτωση ολική ή μερική της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης της Σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του Πολεμικού Ναυτικού. 

  (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 ο οποίος 
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) Η είσπραξη εντόκως της τυχούσας προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε με κατάπτωση της Εγγυητικής Προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
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από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο. Από την ημερομηνία δε 
αυτή και μέχρι την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής επιβάλλεται το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

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

 στ. Εάν η προμήθεια του συμβατικού είδους σε βάρος του έκπτωτου 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών 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. 

 ζ. 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να πραγματοποιήσει 
έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. 

 η. Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ή κήρυξης του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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. 

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

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

13. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

 α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή τη 
Σύμβαση, όταν: 

  (1) Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα Υλικά δεν φορτώθηκαν ή 
παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

  (2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 β. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αλλά μετατίθενται 
οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης υλικών ή φόρτωσης των υλικών ή μέρους 
τους, με απόφαση του ΕΟΕ, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διαπιστωθεί: 

  (1) Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας 
υπηρεσίας. 

  (2) Ανωτέρα βία νοούμενης ως κάθε γεγονότος που δεν δύναται 
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να προβλεφθεί, είναι πέραν του ελέγχου των Συμβαλλομένων Μερών και εμποδίζει 
την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

 

14. Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις εξαιρέσεις 
και προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του ΓΟ-64 του Παραρτήματος «Α» 
(Γενικοί Όροι) της Προκήρυξης. 

 

15. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 

 α. Κατά την υλοποίηση της προμήθειας ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας με 
διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.Το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό και θα υπόκειται σε έλεγχο για 
την εφαρμογή του από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. 

 β. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι εσωτερικές 
(ενδοεταιρικές) δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ποιότητας (Quality Plan) που θα 
συντάξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σύμφωνα με το AQAP 2105 και το οποίο θα πρέπει 
να γίνει αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. 

 γ. Η αρμόδια υπηρεσία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός δύο (2) μηνών από την 
ενεργοποίηση της Σύμβασης θα αποστείλει αίτημα ενεργοποίησης της Κρατικής 
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας προς την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης 
των συμβατικών υλικών στο πλαίσιο της STANAG 4107. 

 δ. Ο έλεγχος των παραλαμβανομένων Υλικών θα γίνει στον τόπο 
παράδοσης εντός τριάντα (30) ημερών από την άφιξη των Υλικών στον 
προορισμό από την αρμόδια ΕΕΠ, η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα ΓΕΝ, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΓΟ-51 του Παραρτήματος «Α» (Γενικοί Όροι) 
και στον ΕΟ-51 του Παραρτήματος «Β» (Ειδικοί Όροι) της Προκήρυξης. 

 ε. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής, θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την 
ΕΕΠ, σύμφωνα με την Προσθήκη 3 του Παραρτήματος «Α» της Προκήρυξης 
(Γενικοί Όροι). 

 

16. Σύνταξη και Υπογραφή της Σύμβασης 

 α. Η σύνταξη του σχεδίου της Σύμβασης προμήθειας θα γίνει από 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με το (θ) σχετικό, με βάση την παρούσα 
κατακυρωτική απόφαση, τους όρους συμφωνιών, την προσφορά του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τη νομοθεσία που ισχύει για τις προμήθειες των Ενόπλων 
Δυνάμεων, σύμφωνα με τον ΓΟ-40 της παρούσας Προκήρυξης. 

 β. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την ανάληψη 
ενεργειών κατάρτισης και υπογραφής της σύμβασης. 
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 γ. Προ υπογραφής της σύμβασης να υποβληθεί προσχέδιο αυτής στον 
προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, 
σύμφωνα με τους ΓΟ-40 της σχετικής (ια) προκήρυξης. 

 δ. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της κατακυρωτικής 
απόφασης, με μέριμνα ΓΔΑΕΕ να αποσταλεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ανακοίνωση 
σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας, με το περιεχόμενο του άρθρου 32 
παρ 2 του ν. 3433/2006. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 
εγγυήσεις προκαταβολής και καλής εκτέλεσης εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης και υπό την 
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του προληπτικού ελέγχου του σχεδίου σύμβασης 
από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Αν ο Προμηθευτής δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 3433/2006. 

17. Ενεργοποίηση της Σύμβασης 

 Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης ορίζεται η επομένη ημέρα της 
εκπληρώσεως αθροιστικά των κάτωθι: 

  α. Υπογραφή της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

  β. Κατάθεση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ των προβλεπόμενων 
Εγγυητικών Επιστολών. 

  γ. Καταβολή προκαταβολής με άμεση τραπεζική μεταφορά από 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

  

18. Τροποποίηση Σύμβασης 

 α. 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. 

 β. 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 θεμελιώσεις διατάξεις κατ’ αρχήν θεωρούνται εκείνες που 
δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγράφου κατωτέρω ή, σε κάθε 
περίπτωση, οι αναφερόμενες στο αντικείμενο της Σύμβασης, των οποίων η 
τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 

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

  (1) Η μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών, κατά το άρθρο 37 
του ν.3433/2006, χρόνου παράδοσης ή αντικατάστασης των υπό προμήθεια 
υλικών που κρίθηκαν ακατάλληλα. 

  (2) Η απαλλαγή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την παράδοση 
υπολοίπου που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού 
αντικειμένου, λόγω ειδικών συνθηκών, με επιβολή ή όχι προστίμου σ’ αυτόν. 
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19. Λύση Σύμβασης 

 α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη 
Σύμβαση για ουσιαστική αθέτηση ή επειδή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύχθηκε σε 
κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση. 

 β. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα κληθεί να 
παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προκειμένου να 
αναπτύξει και προφορικά τις εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του. 

 γ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέρη διαπράξει ουσιαστική 
αθέτηση των δικών του υποχρεώσεων όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, 
το Μέρος που δεν ευθύνεται θα αποστείλει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών 
στο ασυνεπές αντισυμβαλλόμενο Μέρος γραπτή ειδοποίηση για να επανορθώσει 
την εν λόγω αθέτηση. Σε περίπτωση που το ασυνεπές αυτό Μέρος δεν διορθώσει 
την εν λόγω αθέτηση εντός του χρονικού περιθωρίου που του δόθηκε, το συνεπές 
Μέρος, που δεν ευθύνεται, δύναται (χωρίς να επηρεάζεται κάποια άλλη αξίωση ή 
επανόρθωση) να λύσει άμεσα τη Σύμβαση ή κάποιο τμήμα αυτής. 

 δ. 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. 

 ε. Λύση της Σύμβασης εξαιτίας αθέτησης ενός εκ των 
αντισυμβαλλομένων Μερών για οποιονδήποτε λόγο δεν απαλλάσσει το Μέρος 
που ευθύνεται από την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης πληρωμής ή 
παράδοσης οποιουδήποτε υλικού, οφειλόμενου ποσού ή ποσού που γίνεται 
πληρωτέο την ημερομηνία της λύσης. 

 στ. Με τη λύση της Σύμβασης, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη θα 
επιστρέψουν αμέσως κάθε τι που αποτελεί περιουσία του άλλου μέρους και δεν 
έχει συμβατικά το δικαίωμα να διατηρήσει. 

20. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, κατά τις προβλέψεις του ΕΟ-8.9η του Παραρτήματος 
«Β»  της οικείας Προκήρυξης, θα παρέχει επιπλέον ανταλλακτικά, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση, συνολικής αξίας 3.199,09€ ως Πίνακας Παραρτήματος 
«Β». 

21. Η σύμβαση διέπεται από τον ν. 3978/11 και τον ν. 3433/2006, όπως αυτοί 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία της Προκήρυξης ( προ τροποποίησης με ν. 4782/21). 

22. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων των 
αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών 
πληρωμών του εν λόγω προγράμματος καθώς και για την τήρηση των 
απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών που σχετίζονται με τη σύμβαση που θα 
υπογραφεί. 

23. Οι αρμόδιοι κατ’ αντικείμενο φορείς εντέλλονται για την εκδήλωση των 
απαιτούμενων ενεργειών και έκδοση των ειδικών διαταγών για την ομαλή 
υλοποίηση της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του ΠΝ. 
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24. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 
721/1970 προληπτικό έλεγχο. 

 

      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Πχης (Ο) Γ. Κατωπόδης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΓ ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΝ/ΕΓΑ 
ΓΕΝ/ΔΚΓ 
ΝΣ/ΔΝΟ 
Πλωτάρχης Ν. Ναζος ΠΝ (Πρόεδρος ΕΔΔ) (ΔΤΣ) 
Leonardo S.p.A. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στο Φ.604.4/47758/Σ.7960/12 Μαΐ 22  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

     ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΕΞΟΠΛ. & ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ 

     Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓΡ. & ΚΥΡ. ΣΥΜΒ/ΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &  

     ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ   

        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α": ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

        

Α/Α 
PART 

NUMBER 
NSN 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

  

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ) 
(τεμάχια) 

1 157684013 6150-15-155-9035 P.S. 15 € 1.202,61 € 18.039,15 540 

2 157684014 6150-15-155-9036 P.S. 15 € 1.202,61 € 18.039,15 540 

3 157611225 5340-15-207-1437 Bumper, ring 90 € 32,00 € 2.880,00 540 

4 137608138 5340-15-101-4233 Bumpers 10 € 62,54 € 625,40 540 

5 137614115 5310-12-146-8450 Washers 650 € 0,59 € 383,50 540 

6 157618262 4240-15-108-5035 Return filter, spare 5 € 376,13 € 1.880,65 540 

7 157618261 4240-15-108-5036 drain filter, spare 5 € 167,46 € 837,30 540 

8 157618357 1015-15-121-2753 
Heat exchanger spare 

filter 
5 € 251,71 € 1.258,55 540 

9 157618359 4440-15-117-0475 Reservoir filter spare 6 € 337,67 € 2.026,02 540 

10 157602198 5340-15-207-1438 Ring bumper 20 € 81,19 € 1.623,80 540 

11 157611225 5340-15-207-1437 Ring bumper 20 € 32,00 € 640,00 540 

12 137655182 5330-15-149-6322 Bumper 5 € 43,02 € 215,10 540 

13 137655184 5330-15-149-6319 Washer 5 € 21,25 € 106,25 540 

14 157607539 5340-15-014-3416 Pad, buffer 5 € 128,04 € 640,20 540 

15 157602182 1015-15-155-9008 Upper block, left 3 € 6.302,97 € 18.908,91 540 

16 157602176 1015-15-155-9006 Upper block, right 3 € 1.751,81 € 5.255,43 540 

ΑΔΑ: 6ΣΥΚ6-ΒΙ9



Α-2 
 

17 157602196 5305-15-204-5555 
Upper stop securing 

screws 
24 € 429,50 € 10.308,00 540 

18 157606037 1015-15-114-0497 Hook lever 4 € 14.709,50 € 58.838,00 600 

19 157606821 5360-15-114-0789 Spring 7 € 547,15 € 3.830,05 540 

20 157623270 3040-15-155-9011 Lever 4 € 962,10 € 3.848,40 540 

21 157623271 3040-15-155-9012 Lever 4 € 1.329,07 € 5.316,28 540 

22 157602171 1015-15-101-4114 Breechblock 1 € 55.113,46 € 55.113,46 600 

23 157618262 4240-15-108-5035 
Spare return filter 

cartridge 
5 € 376,13 € 1.880,65 540 

24 157618261 4240-15-108-5036 
Spare drain filter 

cartridge 
5 € 167,46 € 837,30 540 

     ΣΥΝΟΛΟ € 213.331,55  

        

        

      
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 

  Γενικός Διευθυντής 

Πλωτάρχης (Ο) Γ. Κατωπόδης ΠΝ 

Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΣΥΚ6-ΒΙ9



Α-1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ανήκει στο Φ.604.4/47758/Σ.7960//12 Μαΐ 22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΕΞΟΠΛ. & ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ 

    Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓΡ. & ΚΥΡ. ΣΥΜΒ/ΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

    ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ  

       

       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β": ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ) 

       

Α/Α PART NUMBER NSN 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
  ΤΗΤΑ 

  (τεμάχια) 

1 157684013 6150-15-155-9035 P.S. 1 € 1.202,61 € 1.202,61 

2 157684014 6150-15-155-9036 P.S. 1 € 1.202,61 € 1.202,61 

3 137655182 5330-15-149-6322 Bumper 5 € 43,02 € 215,10 

4 137655184 5330-15-149-6319 Washer 5 € 21,25 € 106,25 

5 137655182 5330-15-149-6322 Bumper 1 € 43,02 € 43,02 

6 157602196 5305-15-204-5555 Upper stop securing screws 1 € 429,50 € 429,50 

     ΣΥΝΟΛΟ € 3.199,09 

       

       
 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 

  Γενικός Διευθυντής 

Πλωτάρχης (Ο) Γ. Κατωπόδης ΠΝ 

Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΣΥΚ6-ΒΙ9
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