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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Διαγωνισμού 07/20 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ - Προμήθεια 

Αντιμέτρων Τ/Λ και Υποστήριξής τους (FOS) με Προαίρεση Αγοράς 
(Option) 

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. Ν.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.4129/2013 (ΦΕΚ Α’52/28 Φεβ 13) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

 η. ΕΠ Φ.606.3/6/295181/Σ.32/30 Ιαν 20/ΓΕΝ/ΔΕΞ 
[Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος με τίτλο 
«Προμήθεια Αντιμέτρων Τ/Λ και Υποστήριξής τους (FOS) με 
Προαίρεση Αγοράς (Option)]» 

 θ. Φ.604/59/27527/Σ.7873/30 Απρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/  
ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ [Προκήρυξη που περιλαμβάνει τους Γενικούς 
και Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού 07/20 για το Εξοπλιστικό 
Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Αντιμέτρων Τ/Λ και Υποστήριξής 
τους (FOS) με Προαίρεση Αγοράς (Option)»] 

 ι. Φ.604/69/37496/Σ.10755/12Ιουν20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 
ΠΝ (Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 07/20) 

 ια. Φ.604/01/295147/Σ.24/22 Ιαν 21/ΓΕΝ/ΔΕΞ/Δ.ΠΡ.Υ/Β (Συμφωνία 
Άσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης (Option) στην Κατακύρωση 
της Προμήθειας) 

 ιβ. Φ.831.1/37/8138/Σ.1389/26 Ιαν 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης τρέχοντος έτους 2021) 

 ιγ. Φ.604/61838/Σ.10544/4 Ιουν 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ 
ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) 

 ιδ. Γνωμοδότηση ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ Νο 80/2021 (Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 
43/20 Ιουλ 21) 
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 ιε. Φ.831.1/337/85427/Σ.14557/3 Αυγ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
 ιστ. (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης επιπλέον διάθεσης ποσού για 

το έτος 2021) 
 ιζ. Φ.812/14/95213/Σ.16250/2 Σεπ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 

(Ανάληψη Υποχρέωσης σε βάρος πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ 
επόμενων οικονομικών ετών 2022-2024) 

 ιη. Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
υπ’ αριθ. 102627 (ΦΕΚ Β’ 4396/22.9.2021) «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο 
Χαρδαλιά» 

 ιθ. Η από 18 Νοε 21 Έκθεση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής 
Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της ΒτΕ 

1. Έχοντας υπ’ όψη τα (α) έως και (ιθ) σχετικά,  

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Ε Θ Α 

  Την (ιδ) ομόφωνη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 80/2021 της 43/2021 
Συνεδρίασης ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 07/20 που 
διενεργήθηκε σύμφωνα με την σχετική (θ) προκήρυξη του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ. 

 β. Την κατακύρωση της Σύμβασης για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια 
Αντιμέτρων Τ/Λ και Υποστήριξής τους (FOS) με Προαίρεση Αγοράς (Option)» στο 
όνομα του οικονομικού φορέα «LEONARDO SpA». 

 γ. Την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης ύψους 10.000.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. 

2. Αντικείμενο Προμήθειας 

 Η παρούσα κατακύρωση αφορά στην Προμήθεια Αντιμέτρων Τ/Λ και 
Υποστήριξής τους (FOS) και την άσκηση της Προαίρεσης Αγοράς (Option) όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική (θ) προκήρυξη και σύμφωνα με τους Γενικούς 
Όρους του Παραρτήματος «Α» και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» 
της υπόψη προκήρυξης. Τα υλικά, οι ποσότητες και οι υπηρεσίες είναι αυτά που 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

1 ΜΤΕ 103B (decoy) με NSN 5865-15-187-6534 48 

2 JAM 120B (jammer) με NSN 5865-15-187-6578 72 

 

3 Εν συνεχεία υποστήριξη (Follow On Support) 

3.1 

και 

3.2 

Δημιουργία συνεργειακής υποδομής, Συσκευή Ελέγχου, συσκευή 
ελέγχου των βαλβίδων εκτοξευτήρων, λογισμικό προσομοίωσης 
και δημιουργίας σεναρίων βολής, απαραίτητα όργανα και ειδικά 

εργαλεία που απαιτούνται για την προετοιμασία, έλεγχο και 
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συντήρηση των ειδικών εργαλείων και των αντιμέτρων 

3.2.1 Ειδικό βαγονέτο 1 

3.2.2 Εργαλείο συγκράτησης αντιμέτρων 1 

3.2.3 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση τμημάτων 
των αντιμέτρων 

1 

 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση τμημάτων 
των αντιμέτρων (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 

3.2.4 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση των 
αξόνων των ελίκων των ΜΤΕ 

1 

 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση των 
αξόνων των ελίκων των ΜΤΕ (Συμπεριλαμβάνεται 
αδαπάνως) 

1 

3.2.5 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση του 
δακτυλίου συγκράτησης έλικας των ΜΤΕ 

1 

 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση του 
δακτυλίου συγκράτησης έλικας των ΜΤΕ 
(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 

3.2.6 Κλειδί για το παξιμάδι Μπαταρίας 1 

 Κλειδί για το παξιμάδι Μπαταρίας 
(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 

3.2.7 Συσκευή ενεργοποίησης Μπαταρίας 1 

 Συσκευή ενεργοποίησης Μπαταρίας 
(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 

3.2.8 Άξονας ενεργοποίησης Μπαταρίας 1 

 Άξονας ενεργοποίησης Μπαταρίας 
(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 

3.2.9 Εξοπλισμός σύνδεσης αντιμέτρων Τ/Λ 
(ενεργοποίηση βαλβίδων εκτοξευτήρα) + λογισμικό 
στα Αγγλικά (CD-ROM) 

1 

3.2.10 JDF 103 1 

3.2.11 Σύστημα Mini Vand WQP02910043 1 

3.2.12 ORACOM (Λογισμικό προσομοίωσης δημιουργίας 
σεναρίων βολής, 1 CD-ROM) 

1 

3.2.13 Υποστήριξη για την Επιχειρησιακή βολή που θα 
πραγματοποιηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην 
Ελλάδα 

1 

3.2.14 Τεχνικά εγχειρίδια στην Αγγλική γλώσσα 1 
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3.3 Απαραίτητος εξοπλισμός υποστήριξης και ελέγχου, αμοιβά υλικά 
επιπέδου συντήρησης βάσης (I-Level) για κάλυψη επισκευαστικών 

αναγκών/βλαβών τουλάχιστον πέντε (5) ετών για όλα τα αντικείμενα της 
προμήθειας. 

3.3.1 Ακουστικό τμήμα ΜΤΕ 1 

3.3.2 Βάση ηλεκτρονικών ΜΤΕ 2 

3.3.3 Πρυμναίο τμήμα ΜΤΕ 1 

3.3.4 Ακουστικό τμήμα JAM 1 

3.3.5 Τροφοδοτικό 60V του JDF 1 

3.3.6 Κιβώτιο προεπιλογής του JDF 1 

3.3.7 O-ring 200-046 Neoprene στο τμήμα Συσσωρευτών 
του ΜΤΕ(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

62 

3.3.8 O-ring 200-046 Neoprene στο τμήμα Ηλεκτρονικών 
του ΜΤΕ(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

62 

3.3.9 O-ring 200-044 Neoprene στο Πρυμναίο τμήμα του 
ΜΤΕ(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

62 

3.3.10 O-ring 200-046 Neoprene στο τμήμα Συσσωρευτή 
του JAMMER (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

93 

3.3.11 O-ring 200-046 Neoprene στο Πρυμναίο τμήμα του 
JAMMER (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

93 

3.4 Παροχή αρχικής εκπαίδευσης σε προσωπικό Υ/Β (8 
άτομα) και σε προσωπικό των συνεργείων 
υποστήριξης (8 άτομα) 

- 

 

4 Αντικείμενα Προαίρεσης (Option) 

4.1 ΜΤΕ 103B (decoy) με NSN 5865-15-187-6534 14 

4.2 JAM 120B (jammer) με NSN 5865-15-187-6578 21 

3. Προμηθευτής 

 Τα στοιχεία του αναδόχου είναι: 

Leonardo SpA 

Electronics Division–Defence Systems Business Unit,  

Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  

ΙΤΑΛΙΑ 

 Tel +39 0586 840589, 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 δέκα εκατομμύρια ευρώ 
(10.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων συνολικού ύψους 
6,144%. Οι αναλυτικές τιμές εκάστου είδους του αντικειμένου της προμήθειας, 
είναι οι ακόλουθες:  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

(ΕΥΡΩ) 

1 ΜΤΕ 103B (decoy)  
με NSN 5865-15-187-6534 

48 73.737,00 3.539.376,00 

2 JAM 120B (jammer)  
με NSN 5865-15-187-6578 

72 52.000,00 3.744.000,00 

 

3 Εν συνεχεία υποστήριξη (Follow On Support) 

3.1 

και 

3.2 

Δημιουργία συνεργειακής υποδομής, Συσκευή Ελέγχου, συσκευή ελέγχου 
των βαλβίδων εκτοξευτήρων, λογισμικό προσομοίωσης και δημιουργίας 

σεναρίων βολής, απαραίτητα όργανα και ειδικά εργαλεία που απαιτούνται 
για την προετοιμασία, έλεγχο και συντήρηση των ειδικών εργαλείων και 

των αντιμέτρων 

3.2.1 Ειδικό βαγονέτο 1 10.160,00 10.160,00 

3.2.2 Εργαλείο συγκράτησης 
αντιμέτρων 

1 6.200,00 6.200,00 

3.2.3 Ειδικό κλειδί για την 
αποσυναρμολόγηση τμημάτων 

των αντιμέτρων 

1 225,00 225,00 

 Ειδικό κλειδί για την 
αποσυναρμολόγηση τμημάτων 

των αντιμέτρων 

1 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.2.4 Ειδικό κλειδί για την 
αποσυναρμολόγηση των 

αξόνων των ελίκων των ΜΤΕ 

1 630,00 630,00 

 Ειδικό κλειδί για την 
αποσυναρμολόγηση των 

αξόνων των ελίκων των ΜΤΕ 

1 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.2.5 Ειδικό κλειδί για την 
αποσυναρμολόγηση του 

δακτυλίου συγκράτησης έλικας 
των ΜΤΕ 

1 630,00 630,00 

 Ειδικό κλειδί για την 
αποσυναρμολόγηση του 

δακτυλίου συγκράτησης έλικας 
των ΜΤΕ 

1 

Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.2.6 Κλειδί για το παξιμάδι 
Μπαταρίας 

1 1.920,00 1.920,00 

 Κλειδί για το παξιμάδι 
Μπαταρίας 

1 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.2.7 Συσκευή ενεργοποίησης 
Μπαταρίας 

1 1.800,00 1.800,00 
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 Συσκευή ενεργοποίησης 
Μπαταρίας 

1 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.2.8 Άξονα ενεργοποίησης 
Μπαταρίας 

1 450,00 450,00 

 Άξονα ενεργοποίησης 
Μπαταρίας 

1 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.2.9 Εξοπλισμός σύνδεσης 
αντιμέτρων Τ/Λ (ενεργοποίηση 

βαλβίδων εκτοξευτήρα + 
λογισμικό (CD-ROM)) 

1 6.300,00 6.300,00 

3.2.10 JDF 103 1 244.800,00 244.800,00 

3.2.11 Σύστημα Mini Vand 
WQp02910043 

1 24.000,00 24.000,00 

3.2.12 ORACOM (Λογισμικό 
προσομοίωσης δημιουργίας 

σεναρίων βολής, 1 CD-ROM) 

1 - - 

3.2.13 Υποστήριξη για την 
Επιχειρησιακή βολή που θα 
πραγματοποιηθεί από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην Ελλάδα 

1 34.000,00 34.000,00 

3.2.14 Τεχνικά εγχειρίδια στην Αγγλική 
γλώσσα 

1 110.200,00 110.200,00 

 

3.3 Απαραίτητος εξοπλισμός υποστήριξης και ελέγχου, αμοιβά υλικά 
συντήρησης βάσης (I-Level) για κάλυψη επισκευαστικών αναγκών / 

βλαβών τουλάχιστον πέντε (5) ετών για όλα τα αντικείμενα της 
προμήθειας. 

3.3.1 Ακουστικό τμήμα ΜΤΕ 1 17.666,00 17.666,00 

3.3.2 Βάση ηλεκτρονικών ΜΤΕ 2 18.460,00 36.920,00 

3.3.3 Πρυμναίο τμήμα ΜΤΕ 1 15.960,00 15.960,00 

3.3.4 Ακουστικό τμήμα JAM 1 15.760,00 15.760,00 

3.3.5 Τροφοδοτικό 60V του JDF 1 3.735,00 3.735,00 

3.3.6 Κιβώτιο προεπιλογής του JDF 1 8.950,00 8.950,00 

3.3.7 O-ring 200-046 Neoprene στο 
τμήμα Συσσωρευτών του ΜΤΕ 

62 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.3.8 O-ring 200-046 Neoprene στο 
τμήμα Ηλεκτρονικών του ΜΤΕ 

62 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.3.9 O-ring 200-044 Neoprene στο 
Πρυμναίο τμήμα του ΜΤΕ 

62 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.3.10 O-ring 200-046 Neoprene στο 
τμήμα Συσσωρευτών του 

JAMMER 

93 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 

3.3.11. O-ring 200-046 Neoprene στο 
Πρυμναίο τμήμα του JAMMER 

93 
Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως 
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3.4 Παροχή αρχικής εκπαίδευσης 
σε προσωπικό Υ/Β (8 άτομα) 

και σε προσωπικό των 
συνεργείων υποστήριξης (8 

άτομα) 

- 52.000,00 52.000,00 

 

4 Αντικείμενα Προαίρεσης (Option) 

4.1 ΜΤΕ 103B (decoy) με NSN 
5865-15-187-6534 

14 73.737,00 1.032.318,00 

4.2 JAM 120B (jammer) με NSN 
5865-15-187-6578 

21 52.000,00 1.092.000,00 

Σύνολο προ κρατήσεων: 10.000.000 ΕΥΡΩ 

Αφαιρούνται Κρατήσεις (6,144%): -614.400,00 ΕΥΡΩ 

Υπόλοιπο Πληρωτέο: 9.385.600,00 ΕΥΡΩ 

 

5. Όροι Παράδοσης – Παραλαβής (Χρονοδιάγραμμα) 

 α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά και να εκτελέσει 
τις υπηρεσίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ακόλουθου πίνακα. Ο χρόνος 
παράδοσης είναι σε μήνες με έναρξη υπολογισμού από την ημερομηνία 
ενεργοποίησης της σύμβασης (Τ0). Νωρίτερες παραδόσεις υλικών και υπηρεσιών 
γίνονται αποδεκτές. 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΜΗΝΕΣ 

1.α ΜΤΕ 103B (decoy) με NSN 5865-15-187-6534 24 Τ0 + 18 

1.β ΜΤΕ 103B (decoy) με NSN 5865-15-187-6534 24 Τ0 + 24 

2.α JAM 120B (jammer) με NSN 5865-15-187-6578 36 Τ0 + 24 

2.β JAM 120B (jammer) με NSN 5865-15-187-6578 36 Τ0 + 30 

 

3. Εν συνεχεία Υποστήριξη (Follow On Support) 

3.1 
και 
3.2 

Δημιουργία συνεργειακής υποδομής, Συσκευή Ελέγχου, συσκευή 
ελέγχου των βαλβίδων εκτοξευτήρων, λογισμικό προσομοίωσης και 

δημιουργίας σεναρίων βολής, απαραίτητα όργανα και ειδικά εργαλεία 
που απαιτούνται για την προετοιμασία, έλεγχο και συντήρηση των 

ειδικών εργαλείων και των αντιμέτρων. 

3.2.1 Ειδικό βαγονέτο 1 Τ0 + 18 

3.2.2 Εργαλείο συγκράτησης αντιμέτρων 1 Τ0 + 18 

3.2.3 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση τμημάτων 
των αντιμέτρων 

1 Τ0 + 18 

 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση τμημάτων 
των αντιμέτρων  

(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 Τ0 + 18 

3.2.4 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση των αξόνων 
των ελίκων των ΜΤΕ 

1 Τ0 + 18 

 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση των αξόνων 
των ελίκων των ΜΤΕ 

(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 Τ0 + 18 

3.2.5 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση του 1 Τ0 + 18 
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δακτυλίου συγκράτησης έλικας των ΜΤΕ 

 Ειδικό κλειδί για την αποσυναρμολόγηση του 
δακτυλίου συγκράτησης έλικας των ΜΤΕ 

(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 Τ0 + 18 

3.2.6 Κλειδί για το παξιμάδι Μπαταρίας 1 Τ0 + 18 

 Κλειδί για το παξιμάδι Μπαταρίας 
(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 Τ0 + 18 

3.2.7 Συσκευή ενεργοποίησης Μπαταρίας 1 Τ0 + 18 

 Συσκευή ενεργοποίησης Μπαταρίας 
(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 Τ0 + 18 

3.2.8 Άξονα ενεργοποίησης Μπαταρίας 1 Τ0 + 18 

 Άξονα ενεργοποίησης Μπαταρίας 
(Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

1 Τ0 + 18 

3.2.9 Εξοπλισμός σύνδεσης αντιμέτρων Τ/Λ 
(ενεργοποίηση βαλβίδων εκτοξευτήρα + λογισμικό 

(CD-ROM)) 

1 Τ0 + 18 

3.2.10 JDF 103 1 Τ0 + 18 

3.2.11 Σύστημα Mini Vand WQp02910043 1 Τ0 + 18 

3.2.12 ORACOM (για προσομοίωση και δημιουργία σεναρίων 
βολής SW, no 1 CD-ROM) 

1 Τ0 + 18 

3.2.13 Υποστήριξη για την Επιχειρησιακή βολή που θα 
πραγματοποιηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην Ελλάδα 

1 Τ0 + 28 

3.2.14 Τεχνικά εγχειρίδια στην Αγγλική γλώσσα 1 Τ0 + 18 

 

3.3 Απαραίτητος εξοπλισμός υποστήριξης και ελέγχου, αμοιβά υλικά 
επιπέδου συντήρησης βάσης (I-Level), για κάλυψη επισκευαστικών 

αναγκών / βλαβών τουλάχιστον πέντε (5) ετών για όλα τα αντικείμενα της 
προμήθειας. 

3.3.1 Ακουστικό τμήμα ΜΤΕ 1 Τ0 + 30 

3.3.2 Βάση ηλεκτρονικών ΜΤΕ 2 Τ0 + 30 

3.3.3 Πρυμναίο τμήμα ΜΤΕ 1 Τ0 + 30 

3.3.4 Ακουστικό τμήμα JAM 1 Τ0 + 30 

3.3.5 Τροφοδοτικό 60V του JDF 1 Τ0 + 30 

3.3.6 Κιβώτιο προεπιλογής του JDF 1 Τ0 + 30 

3.3.7 O-ring 200-046 Neoprene στο τμήμα Συσσωρευτών 
του ΜΤΕ (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

62 Τ0 + 30 

3.3.8 O-ring 200-046 Neoprene στο τμήμα Ηλεκτρονικών 
του ΜΤΕ (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

62 Τ0 + 30 

3.3.9 O-ring 200-044 Neoprene στο Πρυμναίο τμήμα του 
ΜΤΕ (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

62 Τ0 + 30 

3.3.10 O-ring 200-046 Neoprene στο τμήμα Συσσωρευτών 
του JAMMER (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

93 Τ0 + 30 

3.3.11 O-ring 200-046 Neoprene στο Πρυμναίο τμήμα του 
JAMMER (Συμπεριλαμβάνεται αδαπάνως) 

93 Τ0 + 30 

 

3.4 Παροχή αρχικής εκπαίδευσης σε προσωπικό Υ/Β (8 
άτομα) και σε προσωπικό των συνεργείων 

υποστήριξης (8 άτομα) 

- Τ0 + 18 

 

4 Αντικείμενα Προαίρεσης (Option) 
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4.1 ΜΤΕ 103B (decoy) με NSN 5865-15-187-6534 14 Τ0 + 18 

4.2 JAM 120B (jammer) μεNSN 5865-15-187-6578 21 Τ0 + 24 

 β. Διευκρινίζεται ότι, το δικαίωμα προαίρεσης αποφασίστηκε να ασκηθεί 
από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Επιχειρησιακού Φορέα, σύμφωνα με το (ια) σχετικό, στην παρούσα κατακύρωση 
της προμήθειας. Ως εκ τούτου η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης (Τ0) 
ταυτίζεται με την ημερομηνία ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 
(Option). 

γ. 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 
INCOTERM 2020, στο ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (Εγκαταστάσεις Πολεμικού Ναυτικού), 
Σκαραμαγκάς, Ελλάδα. 

6. Όροι Πληρωμής - Δικαιολογητικά 

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

  (1) Για τα είδη 3.2.13, 3.2.14 και 3.4 του Πίνακα Αντικειμένου της 
Προμήθειας, το 100% της συμβατικής αξίας τους, ήτοι συνολικά 196.200,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, θα καταβληθεί μετά την 
παράδοσή τους, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 

   (α) Για παροχή Υποστήριξης για την επιχειρησιακή βολή, 
είδος 3.2.13: 

    1/ Τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 

    2/ Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής. 

   (β) Για τα τεχνικά εγχειρίδια, είδος 3.2.14: 

    1/ Τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  

    2/ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CοC), 
υπογεγραμμένο από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και προσυπογεγραμμένο από αρμόδια 
Κρατική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας κατασκευής. 

    3/ Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής. 

   (γ) Για την παροχή αρχικής εκπαίδευσης, είδος 3.4: 

    1/ Τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 

    2/ Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής. 

  (2) Για τα λοιπά είδη της σύμβασης: 

   (α) Με τη χορήγηση προκαταβολής 30% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας των λοιπών ειδών 10.000.000,00-196.200,00 = 9.803.800,00 
ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι ποσού 2.760.436,36 
(πληρωτέο ποσό) ευρώ αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων (6,144%). Η 
υπόψη προκαταβολή, θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και μετά την υποβολή των ακόλουθων 
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δικαιολογητικών χορήγησης προκαταβολής, με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος (ΤΧΕ): 

    1/ Τιμολόγιο που θα φέρει τον αριθμό της 
Σύμβασης και το ποσό της προκαταβολής. 

    2/ 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.  

   (β) Το υπόλοιπο 70% της αξίας των Υλικών και με κάθε 
τμηματική παράδοση, θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή 
τους με την έγκαιρη υποβολή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 

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

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

    3/ Τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  

    4/ Ζυγολόγιο ή Μετρολόγιο (Packing List),  

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

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

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

     α/ Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και 
δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

     β/ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος 
να ασφαλίσει τη μεταφορά των συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική εταιρία με 
κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την αρχή της καθολικότητας των κινδύνων. 

     γ/ Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη 
συμβατική αξία των Υλικών προσαυξημένη κατά 5%. 

    8/ 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 ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
θα γίνει με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, με έκδοση των προβλεπόμενων 
εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της απόφασης κατακύρωσης και 
της απόφασης έγκρισης της χρηματοδότησης του προγράμματος.  
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 γ. Η Εκκαθάριση (ολοκλήρωση) της Σύμβασης θα γίνει από 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ και ΓΕΝ/ΔΕΞ 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 Ανάδοχο, 
ανέρχονται στο 6,144% της αξίας των συμβατικών ειδών και αναλύονται ως εξής: 

(1) 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ). 

 (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 Ανάδοχος 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 Αναδόχου με ανάλογη παρακράτηση και καταβολή αυτών στα 
δικαιούχα ταμεία από τον φορέα οικονομικής εκκαθάρισης/μέριμνας της 
Αναθέτουσας αρχής το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ. 

 ε. Όσον αφορά τους τόκους για την ληφθείσα προκαταβολή (30%), 
αυτοί θα επιβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 9 του ν.3433/2006, με 
επιτόκιο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.2362/1995, σε ποσοστό ίσο με το 
επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. 

8. Χρηματοδότηση 

  Η δαπάνη της Σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 
Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) καθώς και 
του Κυλιόμενου Προγραμματισμού Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού 
(ΚΠΣΣΕ). Η χρηματοδότηση θα γίνει επί του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδων και 
Εξόδων (ΑΛΕ) 3130101002 (εξοπλιστικά προγράμματα), του Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 
10111010000000 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ επ’ ωφελεία ΓΕΝ, για τα 
οικονομικά έτη 2021 (έναρξη εγγραφής), ως σχετικά (ιβ) και (ιστ), έως 2024 
(ολοκλήρωση), ως σχετικό (ιζ), με κατάλληλη μετακύληση σε περίπτωση 
καθυστέρησης ενεργοποίησης της σύμβασης. 
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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 
διάστημα υπολογισμού από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών. 

  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 και των εκτελεσθέντων Υπηρεσιών εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 

ε. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
προϋποθέτει την κήρυξη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως έκπτωτου ή τη μη παράταση 
ισχύος αυτής σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 9.1γ. 

 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 ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ. 

  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 των 
Υπηρεσιών, την υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 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. 

ΑΔΑ: ΩΤΑΛ6-Ι2Β



-13- 
 

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 
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. 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 294.114,00 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από την 
παρεχόμενη εγγύηση. 

  δ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Νοείται ότι μετά την ημερομηνία λήξης, η εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας θεωρείται αυτομάτως 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 

  α. Για τα συμβατικά αντικείμενα ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει, 
για κάθε Υλικό που παραδίδει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ καινούργιο ή κατόπιν επισκευής, 
εγγύηση καλής λειτουργίας ως ακολούθως: 

   (1) Για καινούργια υλικά: χρονική περίοδο δύο (2) ετών σε 
ότι αφορά στην προμήθεια υλικών (εξαιρουμένων των αναλωσίμων) και την 
εφαρμογή τροποποιήσεων (software/hardware), από την ολοκλήρωση της 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών, βάσει της οποίας ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
θα προβαίνει στην άνευ κόστους επισκευή ή αντικατάσταση του βεβλαμένου 
υλικού. Επιπλέον μόνο για την πρώτη παρτίδα των ΜΤΕ, η περίοδος της εγγύησης 
θα είναι διετής από την ολοκλήρωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
σχετικών Jammers ή 31 μήνες από την παράδοση των ΜΤΕs, όποιο συμβεί 
πρώτο. 

   (2) Για επισκευασμένα υλικά εντός του πρώτου έτους της 
περιόδου καλής λειτουργίας: χρονική περίοδος μέχρι πέρατος της περιόδου καλής 
λειτουργίας για τις επισκευές Υλικών και την εφαρμογή τροποποιήσεων (software / 
hardware), από την ολοκλήρωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών, 
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βάσει της οποίας θα προβαίνει στην άνευ κόστους επισκευή ή αντικατάσταση του 
βεβλαμένου υλικού. 

   (3) Για επισκευασμένα υλικά εντός του δεύτερου έτους 
περιόδου καλής λειτουργίας: χρονική περίοδο ενός (1) έτους για τις επισκευές 
Υλικών και την εφαρμογή τροποποιήσεων (software / hardware), από την 
ολοκλήρωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών, βάσει της οποίας θα 
προβαίνει στην άνευ κόστους επισκευή ή αντικατάσταση του βεβλαμένου Υλικού. 

  β. Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
θα έχει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση σε κάθε ελάττωμα του Υλικού 
που οφείλεται σε ελαττωματικό σχεδιασμό, υλικό, συσκευασία και/ή κατεργασία. Η 
εγγύηση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

   (1) Υλικά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό 
τρόπο από τον αναφερόμενο στις γραπτές οδηγίες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά 
με την αποθήκευση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση. 

   (2) Υλικά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί με σκοπούς πέραν 
αυτών για τους οποίους προορίζονται. 

   (3) Υλικά που θα έχουν υποστεί βλάβη λόγω αμέλειας ή 
λανθασμένης χρήσης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

   (4) Υλικά που θα έχουν τροποποιηθεί χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 9.5. Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 

  α. Κάθε Υλικό που παραδίδεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως 
καινούργιο ή κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης θα συμμορφώνεται με την πιο 
πρόσφατη τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την 
παράδοσή του καλής κατασκευής και ελεύθερο από ελαττώματα που απορρέουν 
από την ποιότητα του Υλικού ή την εργασία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή από τη 
διεργασία κατασκευής. 

  β. 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 καταγωγής (Certificate of Origin). 

  γ. 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. 

  δ. 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 με εξαίρεση τα εξαρτήματα για τα οποία ο χρόνος αποκατάστασης και 
επιστροφής δεν θα υπερβαίνει τους έξι ημερολογιακούς (6) μήνες. Σε περίπτωση 
που η αντικατάσταση ή επισκευή πραγματοποιηθεί μετά τους 6 μήνες, ο επιπλέον 
χρόνος θα προστεθεί στον απομένοντα χρόνο εγγύησης του υλικού. Το κόστος 
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μεταφοράς των Υλικών για την αποκατάσταση προβλημάτων θα βαρύνει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

  ε. Στην περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ότι τα παραδοθέντα 
Αντίμετρα Τορπιλών έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο σύστημα Εκτόξευσης 
Αντιμέτρων CIRCE (στο σύνολο του ή εν μέρει), υπό την προϋπόθεση ότι το 
παραπάνω σύστημα Εκτόξευσης Αντιμέτρων CIRCE δεν έχει τροποποιηθεί ως 
προς την αρχική του διαμόρφωση, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατ’ επιλογήν του, θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη Υλικό (στο σύνολο του ή εν μέρει) 
χωρίς κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και όχι μόνο το ελαττωματικό Υλικό που 
προκάλεσε τη ζημιά. 

στ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται (μπορεί) να ανοίξει όλες τις 
συσκευασίες που έλαβε εφόσον δεν προβλέπεται ειδική κλειστή/σφραγισμένη 
συσκευασία. 

10. Επέκταση Χρόνου Παράδοσης -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 ειδών, 
χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των ειδών 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 
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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 
υπερημερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο του Πολεμικού Ναυτικού, ως 
παράγραφος 5 του ΓΟ-57 του Παραρτήματος «Α» (Γενικοί Όροι) της Προκήρυξης. 

 ε. Eν όψει των ανωτέρω, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 
37 και 40 του ν.3433/2006, η μέγιστη δυνάμενη να επιβληθεί ποινική ρήτρα 
ανέρχεται σε ποσοστό που θα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο (1/4) του χρόνου που 
μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας θέσης της Σύμβασης σε ισχύ και της 
συμβατικής ημερομηνίας παράδοσης του υλικού που καθυστερεί. 

11. 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 ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου 
σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 
παρ.5 του ν.3978/11. 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 έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών 
της Αναθέτουσας Αρχής που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη 
συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, στις παρακάτω 
κυρώσεις: 

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

  (2) 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 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε με κατάπτωση της Εγγυητικής Προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
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 ειδών 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.  

12. 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 ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των 
ειδών ή μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφόσον διαπιστωθεί: 

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

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

13. 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. 

14. 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 (QualityPlan) 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. Τα Αντίμετρα Τορπιλών έχουν πιστοποιηθεί στη φάση της 
ανάπτυξής τους, σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810F για τις θερμικές δοκιμές 
και δοκιμές κραδασμών και κρούσης καθώς και με το πρότυπο MIL-T-18404 για τη 
δοκιμή πίεσης. 

 ε. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα, είτε απευθείας είτε μέσω 
εξουσιοδοτημένων προς τούτο εκπροσώπων του, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις αυτού, προκειμένου να 
ενημερώνεται για την πρόοδο και εξέλιξη της Σύμβασης. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επίσης 
θα εποπτεύει τη διενέργεια των προβλεπομένων ελέγχων και δοκιμών αποδοχής 
(FAT - SAT) που θα πραγματοποιηθούν σε μέρος που επιλέγεται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να ειδοποιηθεί 
εγκαίρως (τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης των δοκιμών) από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

 στ. Ο έλεγχος των παραλαμβανομένων Υλικών θα γίνει στον τόπο 
παράδοσης εντός τριάντα (30) ημερών από την άφιξη των Υλικών στον 
προορισμό από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών, 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. 

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

15. Σύνταξη και Υπογραφή της Σύμβασης 

 α. Η σύνταξη του σχεδίου της Σύμβασης προμήθειας θα γίνει από 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με το (ι) σχετικό, με βάση την παρούσα 
κατακυρωτική απόφαση, τους όρους συμφωνιών, την προσφορά του Προμηθευτή 
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. 

 γ. Προ υπογραφής της σύμβασης να υποβληθεί προσχέδιο αυτής στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3978/2011 και σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των διατάξεων του ν.4129/2013. 

 δ. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της κατακυρωτικής 
απόφασης, με μέριμνα ΓΔΑΕΕ να αποσταλεί στον προμηθευτή ανακοίνωση 
σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
88 παρ. 2 του ν.3978/11. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, προσκομίζοντας τις προβλεπόμενες 
εγγυήσεις προκαταβολής και καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της ολοκλήρωσης του προσυμβατικού 
ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ.3 του ν.3433/06. 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.  

16. Ενεργοποίηση της Σύμβασης 

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

  (1) Υπογραφή της σύμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

  (2) Κατάθεση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ των προβλεπόμενων 
Εγγυητικών Επιστολών. 

  (3) Καταβολή προκαταβολής με άμεση τραπεζική μεταφορά από 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

 β. 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. 

17. 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, 
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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 μη 
ασυνεπές Μέρος που δεν ευθύνεται δύναται (χωρίς να επηρεάζεται κάποια άλλη 
αξίωση ή επανόρθωση) να λύσει άμεσα τη Σύμβαση ή κάποιο τμήμα αυτής. 

 δ. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις που καθορίζονται στο ΓΟ-43 του Παραρτήματος «Α» (Γενικοί Όροι) 
της Προκήρυξης. 

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.  

18. Η σύμβαση διέπεται από τους Ν.3978/2011 και Ν.3433/2006, ως ίσχυαν 
προ της τροποποίησής τους με τον ν.4782/21. 

19. 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. 

20. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 
721/1970 προληπτικό έλεγχο. 

21. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος Β. Γιαννακόπουλος ΠΝ (τηλ: 
2107466116)). 

 

                                                               ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Ακριβές Αντίγραφο                                                   Νικόλαος Χαρδαλιάς 

 

 
Αντιπλοίαρχος Β. Γιαννακόπουλος ΠΝ 
Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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