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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια 

Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων» 

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

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

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

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

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

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

στ. Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση Θεμάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», ως ισχύει 

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

η. Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η/Μαρ 16) 
«Αλεξίπτωτα Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικού» 

θ. Φ.095/8/29563/Σ.125/27 Οκτ 16/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/4α (Απόφαση 
Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων 
Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων και 
Ελεύθερης Πτώσης Διεισδύσεως Νέας Τεχνολογίας») 

ι. Φ.093/18035/Σ.5231/16 Δεκ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
(Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16) 

ια. Φ.604/45/53088/Σ.12005/11 Ιουλ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
(Ματαίωση Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16) 

ιβ. Φ.095/7/664098/Σ.1427/3 Ιουν 19/ΓΕΣ/Γ1/4α [Απόφαση Ενεργοποίησης 
Υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού 
Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων» (1η Τροποποίηση)] 
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ιγ. Φ.093/197/47288/Σ.12267/17 Ιουλ 19/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
[Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/19 (Επαναληπτικός 
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16)] 

ιδ. Φ.093/289/69867/Σ.18936/01 Νοε 19/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
[Προκήρυξη (2η Δημοσίευση) Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/19 
(Επαναληπτικός Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16)] 

ιε. Φ.093/369/82541/Σ.24796/07 Δεκ 20/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
(Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) 

ιστ. Γνωμοδότηση Υπ’Αριθ 68/2021 της 35/2021 Συνεδρίασης της 
ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ 

ιζ. Έκθεση της Ειδικής  Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων 
και Συμβάσεων της ΒτΕ της 18 Νοε 21 

 
  1. Έχοντας υπόψη: 
 
   α. Τις διατάξεις του ν.δ.721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί 
Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και των ν.2859/2000 
(ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων», ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α’ 137/16.6.2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας», ως ισχύουν. 
 
   β. Την (ζ) σχετική Εγκύκλιο Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. 
 
   γ. Την (θ) σχετική Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος 
«Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών 
Αλεξιπτώτων και Ελεύθερης Πτώσης Διεισδύσεως Νέας Τεχνολογίας», με τη (ιβ) 
όμοια 1η Τροποποίησή της. 
 
   δ. Την (ι) σχετική Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16. 
 
   ε. Την (ια) σχετική Ματαίωση του Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16. 
 
   στ. Την (ιγ) σχετική Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/19 
(Επαναληπτικός Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16). 
 
   ζ. Την (ιδ) σχετική Δεύτερη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Υπ’ 
Αριθ. 04/19 (Επαναληπτικός Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16). 
 
   η. Την (ιε) σχετική Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου. 
 
   θ. Την (ιστ) σχετική Γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 
 
   ι. Την (ιζ) σχετική Έκθεση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής 
Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της ΒτΕ. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

  2. Την αποδοχή της υπ’ αρίθ. 68/2021 Γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 
 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε   κ α ι   Κ α τ α κ υ ρ ώ ν ο υ μ ε  
 

  3. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού 04/2019 (Επαναληπτικός 
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π), 7ετούς 
διάρκειας, «Προμήθειας Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (11-1-900-3/ 
MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (62C4317/T-10R)», στην εταιρεία 
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«IKNOWHOW» (αναφερόμενη εφεξής στην παρούσα ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ), με βάση 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους της παρούσας. 
 
  4. Εκτέλεση Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) - Τεχνικός Προσδιορισμός των 
Συμβατικών Ειδών 
 
   α. Η Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) θα υλοποιηθεί με τη σύναψη: 
 
    (1) Εκτελεστικών Συμβάσεων Προμήθειας Αλεξιπτώτων Προσωπικού 
Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R), όπου τα προς 
προμήθεια συμβατικά είδη (συμβατικά υλικά και συμβατικές υπηρεσίες) 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα «Α». 
 
    (2) Εκτελεστικών Συμβάσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) των 
υπό προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά 
Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R), όπου τα προς προμήθεια συμβατικά είδη 
(συμβατικά υλικά και συμβατικές υπηρεσίες) προσδιορίζονται στην Προσθήκη «2» 
του Παραρτήματος «Η». 
 
   β. Τα προς προμήθεια συμβατικά υλικά που περιγράφονται στα 
Παραρτήματα «Α» και «Η» [Αλεξίπτωτα Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά 
Εφεδρικών (T-10R) με το σύνολο του εξοπλισμού τους, καθώς και τα αναγκαιούντα 
ανταλλακτικά αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης με τις συλλογές επισκευών] θα 
είναι πρόσφατης (εντός 12μήνου από υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης) 
κατασκευής και σχεδίασης, πλήρη, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης 
τεχνολογίας, αναγραφόμενου υποχρεωτικώς του έτους κατασκευής, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ - Α - 00161, Έκδοση 1η, 08 
Μαρ 2016) του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 
 
   γ. Υπόδειγμα σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης Προμήθειας Αλεξιπτώτων 
Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R) όπως 
στο Παράρτημα «Θ» και σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης 
(ΕΣΥ) των υπό προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) 
μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R) όπως στο Παράρτημα «Ι». 
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  5. Προέλευση και Κατασκευή Προϊόντων 
 

   α. Για την εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π), ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
χρησιμοποιήσει την εταιρεία «PARAFLY S.A.» (αναφερόμενη εφεξής στην παρούσα 
ως ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ), ως υπεργολάβο, προμηθευτή και κατασκευαστή των υπό 
προμήθεια συμβατικών ειδών (υλικά και υπηρεσίες). 
 

   β. Η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής των συμβατικών 
ειδών είναι: 
 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΣΠΑΝΙΑ PARAFLY S.A. Isaac Newton, 3 – Tres Cantos – Madrid/Μαδρίτη 

 

   γ. Μετά την έκδοση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης και τη 
σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν επιτρέπεται 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 τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με τον υπεργολάβο 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ), ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της 
Συμφωνίας Πλαίσιο είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά την ως άνω διαδικασία. 
 

   δ. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσκομίζει 
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ευκρινή φωτοαντίγραφα των συμβάσεων/συμφωνητικών/δηλώσεων 
συνεργασίας που συνάπτει με υπεργολάβους, όταν, με τη σύμφωνη γνώμη του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εκχωρεί στους υπεργολάβους δικαιώματά του που απορρέουν από τη 
Συμφωνία Πλαίσιο που έχει συνάψει με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   ε. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε 
εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη 
κατά τα ανωτέρω έγκρισή του, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την 
κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με 
το δέκα τοις εκατό (10%) κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Εκτελεστικής 
Σύμβασης. 
 

   στ. Η εφαρμογή των ανωτέρω δεν επηρεάζει την αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον με τους υπεργολάβους ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έναντι του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π). 
 

  6. Κωδικοποίηση Υλικών 
 

   Για την κωδικοποίηση των προς προμήθεια συμβατικών υλικών ισχύουν 
τα παρακάτω: 
 

   α. Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών. 
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   β. Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθώς και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που 
απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Παράρτημα «Γ»), 
έχουν ως ακολούθως: 
 
    (1) Με την κοινοποίηση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο Κέντρο Ελέγχου Υλικού 
(ΚΕΥ) [Hellenic Material Control Center (HMCC)], προκειμένου να ενημερωθεί για τη 
διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς 
κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών. 
 
    (2) Με την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
υποχρεούται να παραδώσει στο ΚΕΥ κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά: 
 
     (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. 
 
    (3) Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο ΚΕΥ, προκειμένου να του 
δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για 
την κωδικοποίηση των υλικών. 
 
    (4) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στο ΚΕΥ τα 
ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της Εκτελεστικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από 
τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. 
 
    (5) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους 
πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την 
υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών 
που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. 
 
    (6) Για όσα είδη της Συμφωνίας Πλαίσιο έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται: 
 
     (α) Να προσκομίσει στο ΚΕΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα 
NSN που έχουν αποδοθεί. 
 
     (β) Να προσκομίσει στο ΚΕΥ οποιαδήποτε τεχνικά στοιχεία των 
υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης 
και πλήρους αναγνώρισης των υλικών. 
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    (7) Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά 
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από το ΚΕΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όσον αφορά στην κωδικοποίηση, γεγονός που του 
γνωστοποιείται από το ΚΕΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (ως Προσθήκη 
«1/Γ»), η οποία αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και εκδίδεται 
σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ένα για την Υπηρεσία 
Προμηθειών που παρακολουθεί τη Σύμβαση (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ), ένα για το 
Τμήμα Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, ένα για τον Φορέα Πληρωμής 
(ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ) και ένα για το αρχείο του ΚΕΥ. 
 

    (8) Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για κάθε 
τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση του ΚΕΥ, 
όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ολοκλήρωσε 
τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει 
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το ΚΕΥ για όλα τα είδη που περιέχει η 
Συμφωνία Πλαίσιο, θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από το ΚΕΥ αντίγραφο αυτής. 
 

    (9) Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτέλεσης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη 
εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
για την κωδικοποίηση των υλικών. 
 

  7. Αξία Συμβατικών Ειδών - Χρηματοδότηση 
 

   α. Η σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) δεν απαιτεί χρηματοδότηση. 
 

   β. Η σύναψη των εκάστοτε Εκτελεστικών Συμβάσεων (Προμήθειας και Εν 
Συνεχεία Υποστήριξης) της Σ-Π, θα πραγματοποιείται μετά: 
 

    (1) Την εκδήλωση απαίτησης από τον αρμόδιο επιχειρησιακό φορέα 
(ΓΕΣ/Γ1). 
 

    (2) Τη διάθεση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) αντίστοιχης 
οικονομικής πίστωσης. 
 

   γ. Συγκεκριμένα για τις Εκτελεστικές Συμβάσεις προμήθειας 
Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων 
(προμήθεια, εκπαίδευση και αρχική υποστήριξη) ισχύουν τα εξής: 
 

    (1) Η διάθεση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) αντίστοιχης 
οικονομικής πίστωσης στο σύνολό της ετησίως δε θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα 
στον πίνακα της παραγράφου 7γ(3). 
 

    (2) Θα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου 
Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) και ειδικότερα του 
υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά 
Εφεδρικών Αλεξιπτώτων», με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, για την επταετία τα 
8.810.000,00€, το οποίο θα σχεδιασθεί και θα προβλεφθεί με μέριμνα του ΓΕΣ/Δ2 και 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ. 
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    (3) Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τα (θ) και 
(ιβ) σχετικά και στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, φόροι, δασμοί και 
τυχόν λοιπές δαπάνες που την επιβαρύνουν, με χρηματοδότηση από ΕΦ 
1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ 3130101002 και ανώτατο ετήσιο όριο (ευρώ), όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΙΜΑΝΤΑ 

725.000 1.740.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 6.090.000 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ 320.000 640.000 320.000 640.000 320.000 480.000 0 2.720.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.045.000 2.380.000 1.045.000 1.365.000 1.045.000 1.205.000 725.000 8.810.000 

 

    (4) Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του 
προγράμματος της Συμφωνίας Πλαίσιο, για την σύναψη Εκτελεστικής/-ών  
Σύμβασης/-ων προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, εντός ενός ή περισσοτέρων 
ημερολογιακού/-ών έτους/-ών, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των 
εκκρεμουσών πιστώσεων στα επόμενα ημερολογιακά έτη ισόποσα. 
 

    (5) Νομική δέσμευση της Υπηρεσίας αποτελούν οι όροι των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, στους οποίους θα προσδιορίζονται μεταξύ των άλλων, επ’ 
ακριβώς, οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και οι διατιθέμενες πιστώσεις, οι 
οποίες δύναται να είναι ετησίως, από μηδενικές ως το μέγιστο επιτρεπτό (με 
δυνατότητα αύξησης/μείωσης ποσοτήτων έως +/-30% μέχρι την έκδοση 
κατακυρωτικής απόφασης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης) σε σχέση με τις 
κάτωθι ποσότητες: 
 

 

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΙΜΑΝΤΑ 

250 600 250 250 250 250 250 2.100 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ 200 400 200 400 200 300 0 1.700 

 

    (6) Σε περίπτωση μη υλοποίησης Εκτελεστικών Συμβάσεων για 
οποιοδήποτε έτος, δύναται στο επόμενο έτος να προστεθούν οι ποσότητες του έτους 
που δεν υλοποιήθηκε εκτελεστική σύμβαση. 
 

   δ. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ήτοι ποσοστό 4,096% επί της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών 
(υλικά και υπηρεσίες), αναλύονται ως κάτωθι: 
 

    (1) 4 % υπέρ ΜΤΣ. 
 

    (2) 0,080 % Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου. 
 

    (3) 0,016 % υπέρ ΟΓΑ. 
 

     Σύνολο κρατήσεων 4,096%. 

Τύπος 
Αλεξιπτώτου 

Συμβατικά  
Έτη 

Τύπος 
Αλεξιπτώτου 

Συμβατικά  
Έτη 
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   ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% για την 
προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής συμβατικής 
αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των 
κρατήσεων) αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. 
 

   στ. Το ακριβές ποσό των κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος θα 
αναγράφεται σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση και είναι ανάλογο της αξίας της κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 

   ζ. Η πληρωμή των κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος στους 
δικαιούχους θα γίνεται με μέριμνα του Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ 
για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα 
ορισθεί με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης). 
 

   η. Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία βαρύνουν τον Προμηθευτή είναι τα 
ακόλουθα: 
 

    (1) Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας,  
ασφαλίσεων, εργαστηριακών ελέγχων δειγμάτων, καθώς και όσων εξόδων 
προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης υλικών ή καθυστερημένων παραδόσεων. 
 

    (2) Κάθε άλλο τυχόν έξοδο, το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην 
προσφορά του. 
 

   θ. Οι τιμές των προσφερόντων υλικών και υπηρεσιών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα Παραρτήματα «Α» και «Η», δηλώθηκαν με την οικονομική 
προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως σταθερές για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας 
Πλαίσιο (Σ-Π). 
 

  8. Διάρκεια Ισχύος Συμφωνίας Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων. 
 

   α. Η διάρκειά ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) ορίζεται σε 7 έτη από 
την ημερομηνία υπογραφής της. 
 

   β. Οι εκτελεστικές συμβάσεις, μπορούν να συνάπτονται έως και τη 
τελευταία ημέρα πέρατος του χρόνου διάρκειας της Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π). 
Συνεπώς η διάρκεια της τελευταίας εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να υπερβαίνει το 
χρόνο λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π). 
 

   γ. Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των 7 ετών που αφορά στη 
σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων Προμήθειας Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού 
Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R), η Συμφωνία Πλαίσιο θα 
ανανεώνεται αυτομάτως σε ετήσια βάση μόνο ως προς τα άρθρα που απαιτείται να 
διατηρηθούν για τη σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων εν Συνεχεία Υποστήριξης 
(ΕΣΥ) των υπό προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά 
Εφεδρικών Αλεξιπτώτων και μέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής των αλεξιπτώτων 
(12+4,5 έτη), σύμφωνα με το σχέδιο του Παραρτήματος «Ι». 
 

   δ. Κατά την σύναψη των Εκτελεστικών Συμβάσεων που βασίζονται στην 
παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο. 
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  9. Εγγυοδοσία 
 

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

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

   γ. 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). 
 

   δ. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

    Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επιστρέφεται 
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης και 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της. 
 

   ε. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 

    (1) Προκειμένου να υπογραφεί Εκτελεστική Σύμβαση, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Εκτελεστικής Σύμβασης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας της 
συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ΦΠΑ. 
 

    (2) Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συγκεκριμένων συμβατικών ειδών, την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και 
εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια 
υλικού/υπηρεσίας. Εάν το συμβατικό είδος είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, 
σύμφωνα με την Εκτελεστική Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται 
σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
ελέγχου και παραλαβών. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 

    (3) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών της συγκεκριμένης Εκτελεστικής 
Σύμβασης. 
 

    (4) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3433/06. 
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    (5) Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ως Προσθήκη 
«1» του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής 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. 
 

   στ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 

    (1) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την καλή λειτουργία (εκτέλεση 
αλμάτων και δυνατότητα συσκευασίας) των υλικών (αλεξιπτώτου μετά των βασικών 
απαρτίων-ανταλλακτικών) κατ’ ελάχιστο 12 έτη ή 120 άλματα («ανοίγματα») και των 
συλλογών επισκευών - ιδιοσυλλογών διακρίβωσης κατ’ ελάχιστο δύο (2) έτη, από την 
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Στο χρονικό αυτό 
διάστημα είναι υποχρεωμένος για δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε 
δυσλειτουργίας σχετικής με τους απαράβατους όρους της τεχνικής προδιαγραφής 
ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η/ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 (Παράρτημα «Β» της παρούσας) 
(ρυθμίσεις, επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτών λόγω 
βλάβης ή φθοράς που προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, διασύνδεση - 
διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα), με κατάλληλο εξουσιοδοτημένο για αυτό 
προσωπικό - συνεργείο του και σε χρόνους που θα καθορίζονται 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. Επίσης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατόπιν 
επιθεώρησης από εξειδικευμένο προσωπικό του, δύναται να παρέχει εγγύηση 
επέκτασης του ορίου ζωής χρήσης του αλεξιπτώτου, εφόσον πληρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης 
προσωπικού και βεβαίωσης-πιστοποίησης δεν λογίζεται εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 

    (2) Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες 
εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση 5 εργάσιμων ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βλάβη. 
 

    (3) Άρνηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για αποκατάσταση των προβλημάτων 
δίνει το δικαίωμα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την 
επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά 
οποιονδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης 
επισκευής. 
 

    (4) Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λόγω βλαβών, παραμένει εκτός 
λειτουργίας για χρόνο μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού χρόνου εγγύησης, τότε 
αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι 
υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν το αντικαταστήσει, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να 
προσφύγει στη δικαιοσύνη. 
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    (5) Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με 
έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της 
έγγραφης ειδοποίησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βλάβη και λήγει μετά την 
παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε λειτουργία. Ο 
υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη 
ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την 
επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη 
λειτουργίας, μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, προσμετρούνται και οι 
ημέρες αργίας. 
 

(6) Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας 
των υλικών της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης (και πριν από την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή που θα 
κατατίθεται, θα αφορά στα προς παράδοση είδη έκαστης τμηματικής παράδοσης. Σε 
κάθε τμηματική παράδοση θα κατατίθεται και νέα εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
     (α) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε τρία τοις εκατό (3%) 
επί της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 
     (β) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
ν.3433/2006. 
 
     (γ) Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, ως 
Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας. Επιτρέπεται η διαφορετική 
διατύπωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της Εκτελεστικής 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. 
 
    (7) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 
των δώδεκα (12) ή δύο (2) ετών, κατά τρείς (3) μήνες. Εναλλακτικά, σε περίπτωση 
επιβεβαιωμένης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μη εύρεσης τεχνικής λύσης από τραπεζικό ή 
πιστωτικό ίδρυμα, περί της διάρκειας ισχύος των δώδεκα (12) ετών και τριών (3) 
μηνών της εγγυητικής επιστολής, τότε, δύναται η εγγυητική επιστολή να είναι ετήσια ή 
διετής και να ανανεώνεται με μερίμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε περίπτωση αμέλειας 
ανανέωσης ή / και μη εφαρμογής των προαναφερθέντων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Επισημαίνεται 
ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν δεσμεύεται για την εύρεση τεχνικής λύσης. 
 
    (8) Η/Οι εγγυητική/ες επιστολή/ες καλής λειτουργίας θα 
επιστραφεί/ούν στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά τη λήξη της/τους και μετά από σχετικό 
αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα 
απορρέουν από την εκάστοτε υπογραφείσα Εκτελεστική Σύμβαση. 
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   ζ. Εγγύηση Προκαταβολής των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 
    (1) Εγγύηση προκαταβολής: 
 
     (α) Απαιτείται εφόσον περιληφθεί σχετικός όρος στην Εκτελεστική 
Σύμβαση που θα καταρτιστεί περί χορήγησης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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 Οικονομικών και για διάστημα υπολογισμού από τη λήψη της 
προκαταβολής μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. 
 
     (β) Κατατίθεται με την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 
    (2) Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται άμεσα στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια 
υλικού/υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συμβαλλόμενους. Εάν το συμβατικό είδος είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, 
σύμφωνα με την Εκτελεστική Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται 
σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής 
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) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης προκαταβολής των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων ορίζεται μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των συμβατικών ειδών της συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης και τη 
μεταβίβαση κυριότητας του υλικού. 
 
    (4) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3433/06. 
 
    (5) Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, ως Προσθήκη 
«3» του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση 
της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής της Εκτελεστικής 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. 
 
  10. Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεσμεύεται ότι, σε 
όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, δεν 
ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην 
ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Συμφωνίας αλλά και μετά 
τη λήξη αυτής. Για το σκοπό αυτό κατέθεσε δεσμευτικές δηλώσεις ότι: 
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    (1) Δεν διέθετε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που 
περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψή του μέσω των εγγράφων της Συμφωνίας και 
στο πλαίσιο της συμμετοχής του, σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων 
διαγωνισμών και των συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, στις οποίες συμμετείχε 
και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

 
    (2) Δεν πραγματοποίησε 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). 

 
    (3) Δεν διενήργησε ούτε θα διενεργήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή και 
μετά τη λήξη της Συμφωνίας παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις 
ή υπηρεσίες που αφορούν τη Συμφωνία και τη διαδικασία ανάθεσης. 

 
    (4) Δεν πρόσφερε ούτε θα προσφέρει πριν, κατά τη διάρκεια ή και 
μετά τη λήξη της Συμφωνίας, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή 
αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, καθώς και 
σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ 
αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα 
πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

 
    (5) Δεν πρόσφερε ούτε θα προσφέρει κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της Συμφωνίας, 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 χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν 
χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

 
   β. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραβιάσει τις υποχρεώσεις και 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλονται οι 
ακόλουθες κυρώσεις, με απόφαση του ΥΕΘΑ: 

 
    (1) Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Συμφωνίας, σωρευτικά, 
έκπτωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ τουλάχιστον 
για τρία (3) έτη. 

 
    (2) Αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Συμφωνίας, ποινική ρήτρα 
ισόποση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς 
και τις συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ τουλάχιστον για τρία (3) έτη. 
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   γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμπεριέλαβε στο φάκελο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του 
ν.1599/1986, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν 
παρέβηκε ως εκείνο το χρονικό σημείο κάποια από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 
10α και ότι έχει ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της 
παραγράφου 10β. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη Συμφωνία Πλαίσιο 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
   δ. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 10α ισχύουν, 
και για τον υπεργολάβο που χρησιμοποιεί ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. 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 (30) ημέρες από την κοινοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
σχετικής ειδοποίησης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί, με απόφαση του ΥΕΘΑ να κηρύξει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το δέκα τοις 
εκατό (10%), κατά ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Συμφωνία Πλαίσιο που 
έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. 

 
   ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να επιβάλει κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβάσεων και να λαμβάνει επανορθωτικά μέτρα, όταν κάποιος από 
τους διευθυντές, στελέχη ή υπαλλήλους του παραβιάσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 
  11. Διασφάλιση Ποιότητας 

 
   α. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 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. 

 
   β. 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. 

 
   γ. Κατά την υλοποίηση της προμήθειας ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θα 
τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με 
διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP 2120. 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. 
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   δ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές με τις 
οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Ποιότητας (quality plan) που θα συντάξει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ σύμφωνα με το 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 
περιέχεται πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, 
όταν αυτό ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. 
 

   ε. Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους 
από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC) που θα εκδοθεί 
από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και θα προσυπογραφεί από τον αρμόδιο Κρατικό 
Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του. 
 

  12. Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 
 

   α. Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας που 
πρόκειται να παρέχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, αποτελεί ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
πρέπει να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλούς διακίνησης των 
συγκεκριμένων υλικών. 
 

   β. Η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
Αναδόχου με τους εξής περιορισμούς: 
 

    (1) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή 
λιμάνια χωρίς τη συγκατάθεση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

    (2) Η φόρτωση γίνεται κατά προτεραιότητα σε οχήματα – αεροπλάνα. 
 

    (3) 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, 
με εξαίρεση συγκεκριμένα υλικά τα οποία δύναται να μεταφερθούν στο κατάστρωμα 
των πλοίων. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί στο 
κατάστρωμα, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να το γνωστοποιήσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
ή συστημένη επιστολή (ταχυδρομικά), τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 
 

    (1) Ο αριθμός της Εκτελεστικής Σύμβασης και της σχετικής πίστωσης 
της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 
 

    (2) Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η 
εθνικότητά του και η σημαία του. 
 

    (3) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς 
και η περιεχόμενη ποσότητα και το βάρος (μεικτό – καθαρό) ανά κιβώτιο. 
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    (4) Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον 
τόπο προορισμού. 
 
   δ. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το 
ως άνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή συστημένη επιστολή (ταχυδρομικά), 
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. 
 
  13. Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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. 
 
   β. Η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται 
σύμφωνα με τη ρήτρα από «αποθήκη σε αποθήκη» (WAREHOUSE TO 
WAREHOUSE), περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους 
τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης (transit) του τόπου 
προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξή τους. 
 
   γ. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
   δ. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών 
προσαυξημένη κατά πέντε τοις εκατό (5%). 
 
  14. Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει συμπεριλάβει στις τιμές κόστους των υλικών, 
όλα τα έξοδα εκτελωνισμού των συμβατικών ειδών και σε περίπτωση ύπαρξης 
τελών/δασμών, μεριμνά για την κάλυψη αυτών. 
 
   β. Επιπρόσθετα ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (Ισπανία) και της Ελλάδας, για την 
εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών εξαγωγής ή/και εισαγωγής, σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΤΔΣ, όλων των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούν τέτοιες μετά 
την υπογραφή των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 
 
  15. Παράδοση Συμβατικών Ειδών 
 
   α. Ο χρόνος παράδοσης των συμβατικών ειδών (υλικά και υπηρεσίες) να 
μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από ενεργοποιήσεως της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης ή/και τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως άδεια εξαγωγής 
(εάν απαιτείται) της χώρας κατασκευής. Επιθυμητός ο μικρότερος δυνατός χρόνος, 
ενώ τμηματικές παραδόσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν το ½ της 
συνολικής (υπό προμήθεια) ποσότητας. 
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β. Τόπος παράδοσης των συμβατικών ειδών (υλικά και υπηρεσίες) θα 
είναι η Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ο τρόπος 
μεταφοράς από τον τόπο παράδοσης των ειδών (ΣΧΑΛ) εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας αποτελεί ευθύνη του ΓΕΣ. 

 
   γ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ, μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 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 Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ), μέχρι την 
έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος χωρίς να παραδώσει το συμβατικό υλικό. 
 
   δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί τη 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ, την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΣ που διενεργεί τις παραλαβές 
(ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ ή ΓΕΣ/ΔΕΔ) και την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών ΕΕΠ, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό υλικό, πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν την παράδοση αυτού. 
 
   ε. Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού υλικού στην αποθήκη 
υποδοχής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το συμβατικό υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Εκτελεστικής 
Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε, όπως στο Παράρτημα «Ζ». 
 
   στ. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα στις 
διατάξεις του ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει. 
 
   ζ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 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. 
 
  16. Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 
 
   α. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών 
πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) στη ΣΧΑΛ, 
η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ για την προμήθεια υλικών και 
ΓΕΣ/ΔΕΔ για την παροχή υπηρεσιών, παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή του νόμιμου 
εκπροσώπου του και του διαχειριστή που παραλαμβάνει το συμβατικό είδος. 
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   β. Η ΕΕΠ σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να ενισχυθεί με έναν ή 
περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη είναι συμβουλευτική. 
 

   γ. 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. 
 

   δ. Τα παραλαμβανόμενα αλεξίπτωτα, εκτός της Τεχνικής Βιβλιογραφίας, 
των Ανταλλακτικών και των Αναλωσίμων, θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης (CοC) που έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή, 
προσυπογεγραμμένα από την αρμόδια, για την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, 
Κυβερνητική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει ο κατασκευαστικός οίκος. 
 

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

   στ. Η επιστροφή των ανωτέρω δειγμάτων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που 
κατατέθηκαν με την προσφορά του 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 
(ολοκλήρωση Συμφωνίας Πλαίσιο), με μέριμνα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Τα 
δείγματα που δεν παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω εκποιούνται από την 
υπηρεσία παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, άλλως 
καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή. 
 

   ζ. Κατά την Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των προσκομισθέντων 
«συμβατικών υλικών», η οποία διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, 
θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 
 

    (1) Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 

     Ανεξαρτήτως αριθμού αλεξιπτώτων και λοιπών συμβατικών ειδών, 
θα ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή 
φθορών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής παραληφθείσας ποσότητας, σε 
«αντιπροσωπευτικό δείγμα» διαφορετικών συσκευασιών συγκρινόμενο με το 
«Βιομηχανικό Πρότυπο». 
 

    (2) Εργαστηριακός Έλεγχος 
 

     Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την ποιοτική παραλαβή των υλικών 
θα διενεργείται με βάση τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CοC), τα οποία θα είναι 
προσυπογεγραμμένα από τον αρμόδιο φορέα Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας της 
χώρας στην οποία εδρεύει ο κατασκευαστικός οίκος. 
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    (3) Λοιποί Έλεγχοι 
 

     Ανεξαρτήτως αριθμού αλεξιπτώτων και λοιπών συμβατικών ειδών, 
κατά την κρίση της ΕΕΠ και μόνο με την σύμφωνη γνώμη του επιχειρησιακού φορέα 
(ΓΕΣ/ΔΕΔ) και την πλήρη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας, δύναται να εκτελεσθούν 
έλεγχοι πέραν των προαναφερθέντων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα γίνουν 
εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών στις αποθήκες του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   η. Προκειμένου για προμήθειες μηχανημάτων γενικά, αυτά 
παραλαμβάνονται μόνο μετά από δοκιμή τους σε λειτουργία. 
 

   θ. Τα υλικά, θα παραδίδονται ξεχωριστά κατά είδος (σύμφωνα με την 
τελική σύνθεση) σε κιβώτια, με το κάθε επιμέρους υλικό επίσης συσκευασμένο. Σε 
κατάλληλη θέση τόσο στη συσκευασία του κάθε υλικού όσο και στο κιβώτιο, θα 
επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στην οποία θα αναγράφονται: 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
« ονομασία / είδος  υλικού » 

ποσότητα 
Τα στοιχεία του κατασκευαστή 
Αριθμός Ονομαστικού – NSN 

Ημερομηνία Κατασκευής Υλικού 
Αριθμός  και  ημερομηνία  σύμβασης 

 

   ι. Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο 
που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε 
περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης Τα είδη συσκευασίας που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παράδοση των υλικών δεν επιστρέφονται στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

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

  17. Παραλαβή ή Απόρριψη των Συμβατικών Ειδών 
 

   α. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή απόρριψη των 
παραλαμβανομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και 
Παραλαβών (ΕΕΠ) στη ΣΧΑΛ και σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους ελέγχους που 
καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 16 και στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. 
 

   β. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση 
τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 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 τις κείμενες διατάξεις. 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



- 20 - 

./. 

   γ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με 
εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 
 

   δ. 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). 
 

   ε. Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης 
των υλικών (ήτοι ο χρόνος από την ημερομηνία παράδοσης έως την ημερομηνία 
υποβολής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή απόρριψης της 
αντίστοιχης επιτροπής), δεν δύναται να υπερβαίνει τους 4 μήνες. Επιθυμητός είναι ο 
μικρότερος δυνατός χρόνος για την παράδοση και παραλαβή των υλικών. 
Επιπρόσθετα, τα παραπάνω ισχύουν στις περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, οι 
οποίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν το ½ της συνολικής ετήσιας 
ποσότητας. 
 

   στ. 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 Συμφωνίας Πλαίσιο και της εκάστοτε Εκτελεστικής 
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, όπως στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας. 
 

   ζ. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μέρους ή του συνόλου των 
συμβατικών ειδών, αφού υπογραφεί από την επιτροπή (ΕΕΠ), τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και τον Διαχειριστή της αντίστοιχης διαχείρισης 
υλικών, αποστέλλεται το μεν πρωτόκολλο παραλαβής στην υπηρεσία χρηματικής 
τακτοποίησης της προμήθειας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις 
Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), το δε πρωτόκολλο απόρριψης στην υπηρεσία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ) για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
 

   η. Η άρνηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή του εκπροσώπου του να υπογράψει 
το σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό. 
 

   θ. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται: 
 

    (1) Στη Διαχείριση Υλικού, που είναι αρμόδια για την παραλαβή 
υλικών. 
 

    (2) Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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    (3) Στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ [απόρριψη (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ) ή 
παραλαβή (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις 
Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης)]. 
 

    (4) Στην υπηρεσία ελέγχου παραλαβών προμηθειών (ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ 
για υλικά ή ΓΕΣ/ΔΕΔ για υπηρεσίες). 
 

    (5) Όπου αλλού απαιτείται. 
 

   ι. Τα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 
αποτελούν δικαιολογητικά πληρωμών για τις αντίστοιχες παραλαβές των υλικών και 
μέσων. 
 

   ια. Αν διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή συμβατικών ειδών, εκτροπή 
αυτών από τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία όμως είναι τέτοια που δεν καθιστά τα 
είδη ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση 
του ΕΟΕ, 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. 
 

   ιβ. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εντός 
τακτής προθεσμίας, με δική του ευθύνη και έξοδα, να αντικαταστήσει την ποσότητα 
που απορρίφθηκε με άλλη προκειμένου να καταστήσει το υλικό αποδεκτό από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δέκα τοις εκατό (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 δέκα τοις εκατό (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. 
 

   ιγ. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραλάβει την 
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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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 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 
δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η τυχόν παράτασή της και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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. 
 

   ιδ. Με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, 
με την προϋπόθεση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να καταθέσει χρηματική εγγύηση που 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 

   ιε. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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 (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ). 
 

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

    (1) Εάν εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Παραλαβών καλώς ή όχι. 
 

    (2) Εάν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί και ότι είναι ισότιμο 
με αυτό που καθορίζεται από τη Συμφωνία Πλαίσιο και την εκάστοτε Εκτελεστική 
Σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής, εφόσον οι διαφορές που 
εμφανίζονται είναι ασήμαντες και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
αλλά σε ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του. 
 

    (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. 
 

   ιζ. 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 ΕΟΕ ή δικαιοδοσία. Μετά την 
έκδοση της απόφασης η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει 
αντίστοιχο πρωτόκολλο, όπως στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας. 
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   ιη. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, 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. 
 

   ιθ. 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. 
 

   κ. 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. 
 

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

  18. Υποστήριξη 
 

   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει υποστήριξη στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ που 
συνίσταται σε υλικά βασικής σύνθεσης, ανταλλακτικά, βιβλιογραφία, συλλογές 
εργαλείων, βασικά παρελκόμενα, επισκευές και εκπαίδευση. 
 

   β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίζει τη 
λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών, στο σύνολό τους, με ανταλλακτικά και 
υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών (όσο και ο χρόνος 
ζωής των αλεξιπτώτων - SERVICE LIFE) ανεξάρτητα από την υπογραφή 
ανεξάρτητης σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης (FOS). 
 

  19. Αρχική Υποστήριξη 
 

   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα παράσχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ανταλλακτικά, 
εξοπλισμό, μέσα και υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης για τα προς προμήθεια υλικά, 
όπως αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας και συνοψίζονται παρακάτω: 
 

    (1) Ανταλλακτικά Αρχικής Υποστήριξης 
 

    (2) Συλλογές Επισκευών – Τεχνικής Υποστήριξης 3ου-4ου-5ου 
Κλιμακίου και Ιδιοσυλλογές Διακρίβωσης καθώς και λοιπές συλλογές Τεχνικής 
Υποστήριξης. 
 

    (3) Εκπαίδευση 
 

    (4) Τεχνική Βιβλιογραφία 
 

   β. Οι ποσότητες των ανταλλακτικών Αρχικής Υποστήριξης είναι οι 
προτεινόμενες από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ποσότητες για την 
επίτευξη διαθεσιμότητας για όλο τον κύκλο ζωής του Αλεξ/του και αφορούν στο ένα 
τοις εκατό (1%) της προμηθευόμενης ποσότητας του Αλεξ/του Στατικού Ιμάντα (MC1-
1D) και στο μηδέν κόμμα έξι τοις εκατό (0,6%) της προμηθευόμενης ποσότητας του 
Εφεδρικού Αλεξ/του (T-10R). 
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   γ. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την επαναγορά ποσοτήτων 
ανταλλακτικών που προτάθηκαν για την αρχική υποστήριξη και αφενός δεν 
χρησιμοποιήθηκαν, αφετέρου δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην εν συνεχεία 
υποστήριξη, στην τιμή που αγοράστηκαν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

  20. Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) 
 

   α. Με τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη», εννοείται κάθε δραστηριότητα 
και κάθε διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση ενός αμυντικού συστήματος 
ή υλικού σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση ή/και τη βελτίωση των αρχικών 
του προδιαγραφών, μετά από την αγορά ή την απόκτησή του, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο Παράρτημα «Η». 
 

   β. Για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) – Follow On Support (FOS)», 
όταν απαιτηθεί, δύναται να συναφθούν Εκτελεστικές Συμβάσεις εν Συνεχεία 
Υποστήριξης (ΕΣΥ), από την ημερομηνία ενεργοποίησης της 1ης Εκτελεστικής 
Σύμβασης Προμήθειας Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών 
Αλεξιπτώτων και μέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής των αλεξιπτώτων (12+4,5 έτη), 
σύμφωνα με το σχέδιο του Παραρτήματος «Ι». 
 

   γ. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) των υπό 
προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων, 
συνίσταται σε συμβάσεις προμήθειας (υλικών βασικής σύνθεσης, ανταλλακτικών, 
βιβλιογραφίας, συλλογών εργαλείων, βασικών παρελκομένων) και παροχής 
υπηρεσιών (επισκευή και εκπαίδευση), όπου: 
 

    (1) Για τα πρώτα επτά (7) έτη από ενεργοποίησης της 1ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης Προμήθειας Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά 
Εφεδρικών, οι τιμές των συμβατικών ειδών (συμβατικά υλικά και συμβατικές 
υπηρεσίες), όπως προσδιορίζονται στην Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Η», 
διατηρούνται σταθερές. 
 

    (2) Για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής των 
αλεξιπτώτων (12+4,5 έτη), οι ανωτέρω τιμές θα αποτελέσουν τη βάση για τον 
καθορισμό αυτών των μετέπειτα ετών, κατόπιν διαπραγματεύσεων και κατάληξης σε 
κοινά αποδεκτών τιμοκαταλόγων μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Επισημαίνεται ότι, η αναπροσαρμογή τιμής για ένα (1) είδος (υλικό ή/και υπηρεσία) 
που πρόκειται να συμπεριληφθεί σε μία Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ μετά τα πρώτα 
επτά έτη, δε δύναται να είναι μεγαλύτερη του δυόμιση τοις εκατό (2,5%) σε σχέση με 
την τελευταία εκτελεστική σύμβαση ΕΣΥ η οποία περιελάμβανε το εν λόγω είδος ή 
εάν δεν υπάρχει το εν λόγω είδος σε σχέση με τις τιμές της Προσθήκης «2» του 
Παραρτήματος «Η». 
 

   δ. Ο προμηθευτής επιπλέον εγγυάται: 
 

    (1) Την έγκαιρη ενημέρωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε περίπτωση που ο 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, προβεί σε αναβαθμίσεις ή εκσυγχρονισμό των υλικών. 
 

    (2) Τη δυνατότητα ανάπτυξης – αναβάθμισης των προσφερόμενων 
υλικών ή τμημάτων αυτών. 
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    (3) Την εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρόνου. 
 

   ε. Η σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) 
των προς προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών 
Αλεξιπτώτων είναι δυνητική για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και υποχρεωτική για τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

   στ. Σε κάθε περίπτωση πρίν την υπογραφή Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ 
με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δεν αποστερείται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ η δυνατότητα να 
απευθύνεται και σε άλλους οικονομικούς φορείς/υπηρεσίες/προμηθευτές για την 
αναζήτηση και προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, εφόσον τούτο είναι προς το 
συμφέρον του Δημοσίου. 
 

  21. Εκπαίδευση 
 

   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σε συνεργασία με τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να οργανώσει και να διεξάγει, εκπαιδεύσεις στο 
προσωπικό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, χρησιμοποιώντας κατάλληλο προσωπικό και έμπειρους 
εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τμημάτων, έτσι ώστε το εν λόγω 
προσωπικό να καταστεί ικανό για την χρησιμοποίησή του από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στα 
συγκεκριμένα καθήκοντα/υποχρεώσεις ειδικότητας «συσκευαστή αλεξιπτώτων». 
 

   β. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ» της παρούσας και περιληπτικά αφορούν: 
 

    (1) Εκπαίδευση προσωπικού «ειδικότητας» (RIGGER) στη 
συσκευασία και επιδιόρθωση «εμπλοκών», φθορών/βλαβών. 
 

    (2) Εκπαίδευση προσωπικού – «Επιθεωρητή» (MASTER RIGGER). 
 

   γ. Οι εκπαιδεύσεις θα διεξαχθούν σε δυο (2) εκπαιδευτικές σειρές με 
χρονική διαφορά 3 ετών μεταξύ των εκπαιδευτικών σειρών ή κατόπιν αίτησης του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ανάλογης αποδοχής από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

   δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει για 
έγκριση, εντός δύο (2) μηνών από την ενεργοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης 
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΓΕΣ/ΔΕΔ), τα αναλυτικά προγράμματα εκπαιδεύσεως για κάθε 
σχολείο. Τα αντικείμενα εκπαιδεύσεως των σχολείων που θα λειτουργήσουν, 
φαίνονται στο Παράρτημα «ΣΤ». 
 

   ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση, εντός του ίδιου 
χρονικού διαστήματος να συνεργαστεί με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΓΕΣ/ΔΕΔ) προκειμένου να 
οριστικοποιήσουν από κοινού τις λοιπές λεπτομέρειες των εκπαιδεύσεων (έναρξη, 
λήξη, εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα εκπαίδευσης). 
 

   στ. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα 
από κατάλληλους εκπαιδευτές του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μετά από συμφωνία των δύο 
Μερών. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται για την διάθεση με 
μέριμνά του, κατάλληλου διερμηνέα, ο οποίος θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά στην 
διεξαγωγή της εκπαίδευσης για υποστήριξη όπου απαιτηθεί. 
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   ζ. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται με βοηθήματα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ενώ 
πλήρης σειρά βιβλιογραφίας, θα παρέχεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε ανάλογη ποσότητα, 
για κάλυψη των αναγκών του. 
 

   η. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα (ΣΧΑΛ) και θα 
ισχύουν τα παρακάτω: 
 

    (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προετοιμάσει 
κατάλληλους χώρους για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 
 

    (2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνει γραπτώς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για 
τα ονόματα των εκπαιδευτών - διερμηνέων που θα έρθουν στην Ελλάδα και τους 
αριθμούς των διαβατηρίων/ταυτοτήτων τους, τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν την άφιξή τους στη χώρα. 
 

    (3) Τα μεταφορικά έξοδα (μετάβαση/επιστροφή μέχρι/από το τόπο 
εκπαιδεύσεως), διαμονής, διατροφής  των Εκπαιδευτών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα 
βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

    (4) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα φροντίσει για την έκδοση των απαραίτητων 
αδειών για την είσοδο και παραμονή του προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στις 
εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 
 

    (5) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εφόσον απαιτηθεί, θα εξασφαλίσει στο 
προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, της διατροφής στα νοσοκομεία 
της χώρας του, επιπέδου ίδιου με αυτό για τους Έλληνες Αξιωματικούς. Τα έξοδα που 
θα προκύψουν, θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

    (6) Σε περίπτωση θανάτου, προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην 
Ελλάδα, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, θα μεριμνήσει για την προσήκουσα αποστολή της σωρού 
του θανόντος αεροπορικώς στη πρωτεύουσα της χώρας από την οποία ήρθε, εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία θανάτου και θα εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις. Τα έξοδα που θα προκύψουν, θα 
βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

   θ. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτές δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά 
τους, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, μετά από αίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
είτε να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτές, είτε να επαναλάβει την εκπαίδευση χωρίς 
κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   ι. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα παρέχει 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αυτής, σύμφωνα με την Προσθήκη «3» του 
Παραρτήματος «ΣΤ» σε κάθε ένα εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, στο οποίο θα 
προσδιορίζεται με ακρίβεια το είδος των εργασιών που δύναται να εκτελέσει, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής του υλικού. 
 

   ια. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της 
Εκπαίδευσης, όπως Προσθήκη «4» του Παραρτήματος «ΣΤ», όχι αργότερα από 30 
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εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, από τον 
αρμόδιο εκπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θεωρημένο από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΣΧΑΛ), στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
έχει πραγματοποιήσει την εκπαίδευση και ότι η εν λόγω εκπαίδευση, συμφωνεί καθ’ 
όλα με τις απαιτήσεις αυτής της Σ-Π. Το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της 
Εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως δικαιολογητικό 
ολοκλήρωσης της συμβατικής του υποχρέωσης σχετικά με την εκπαίδευση και ως 
δικαιολογητικό πληρωμής. 
 

  22. Βιβλιογραφία 
 

   Ο προμηθευτής να παραδώσει μαζί με τα υπό προμήθεια υλικά, (σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) την παρακάτω βιβλιογραφία (στην αγγλική και 
ελληνική γλώσσα – με απόδοση των κυριότερων όρων κατά την μετάφραση και στην 
αγγλική): 
 

   α. Βιβλιάριο – Μητρώο Αλεξιπτώτου 
 

    Ένα (1) για κάθε αλεξίπτωτο και επιπλέον 20% (έντυπα) επί της 
συνολικής ποσότητας της προμήθειας. 
 

   β. Εγχειρίδια Χειρισμού, Συσκευασίας και Συντήρησης 1ου– 2ου Κλιμακίου 
και Συντήρησης - Επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου 
 

    Μία (1) πλήρη σειρά για κάθε  50 αλεξίπτωτα. 
 

  23. Εκπρόθεσμη Παράδοση (Ποινικές Ρήτρες) 
 

   α. Εάν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση και μετά τη 
λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει, εκτός από τις προβλεπόμενες 
συνέπειες επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του συμβατικού 
είδους, σύμφωνα με το άρθρο 40 ιδίου νόμου, 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. 
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    (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 υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
   γ. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης 
φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών (π.χ. έλεγχοι παραλαβής), για τον οποίο δεν ευθύνεται ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
   δ. Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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. 
 
   ε. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της 
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις 
περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
  24. Όροι Πληρωμής - Έξοδα που Βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - 
Κρατήσεις και Εισφορές – Φόροι και Δασμοί. 
 
   α. Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα γίνεται: 
 
    (1) Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
συμβατικών ειδών, τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής – 
ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών (ΕΕΠ) και αφού έχει 
προηγηθεί επιβεβαίωση – πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης εκπαίδευσης ή 
εργασιών από τη ΣΧΑΛ. 
 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



- 29 - 

./. 

    (2) Με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στο όνομα του 
δικαιούχου από τον ΕΦ 1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ 3130101002 για τις Συμβάσεις 
Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα καθορισθεί με την 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τους χρονικούς περιορισμούς της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, τους όρους της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης και με 
βάσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου. 
 

    (3) Εντός εξήντα (60) ημερών μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
 

     (α) Στο Πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις (που θα 
καθιστούν την παραλαβή ανέφικτη) ή δε θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του 
υλικού. 
 

     (β) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
 

   β. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των 
συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 
44 του (γ) σχετικού, είναι: 
 

    (1) Αντίγραφο της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης της Σ-Π. 
 

    (2) Πρωτότυπο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής (προμήθειας ή παροχής 
υπηρεσιών) που εκδίδεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε 
ευρώ (€). Στο τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα αναγράφεται ευδιάκριτα το πληρωτέο 
ποσό, o αριθμός της Σύμβασης, καθώς και οι αναλογούσες υπέρ τρίτων και Δημοσίου 
κρατήσεις ξεχωριστά που βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ 
Δημοσίου, ΟΓΑ, ΦΕ), οι οποίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους με μέριμνα του 
Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις 
Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης). 
 

    (3) Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό πραγματικής φόρτωσης στο 
όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπου θα αναφέρεται ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί μέχρι τον 
τελικό τόπο παράδοσης (Σχολή Αλεξιπτωτιστών, Ασπρόπυργος Αττικής, ΕΛΛΑΔΑ) 
(ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
 

    (4) Ένα (1) πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό 
ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3433/2006 (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον 
μεταφέρονται υλικά). 
 

    (5) Μία (1) πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων 
(ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
 

    (6) Ένα (1) πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταγωγής των 
αλεξιπτώτων που εκδίδεται από την αρμόδια Κρατική Αρχή. Σε αυτό θα φαίνεται 
καθαρά η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
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    (7) Ένα (1) πρωτότυπο του πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου του 
εργοστασίου κατασκευής των αλεξιπτώτων και του πιστοποιητικού διασφάλισης 
ποιότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (ευθύνη 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
 

    (8) Ένα (1) πρωτότυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής, όπως στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας. 
 

    (9) Ένα (1) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης 
ή/και μία (1) Βεβαίωση Εκτελεσθέντων Εργασιών, εφόσον απαιτούνται, όπως στο 
Παράρτημα «ΣΤ» και στην Προσθήκη «8» του Παραρτήματος «Η» αντίστοιχα. 
 

    (10)  Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό εισαγωγής των αλεξιπτώτων και 
λοιπών υλικών αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης, στην αποθήκη του φορέα 
(ΣΧΑΛ), όπως στο Παράρτημα «Ζ» της παρούσας. 
 

    (11)  Μία (1) πρωτότυπη Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από 
την Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού (ΚΕΥ), όπως της Προσθήκη «1/Γ» της 
παρούσας, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα υλικά αλεξιπτωτισμού ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην κωδικοποίηση 
τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το ΚΕΥ για όλα τα 
είδη που περιέχει η Συμφωνία, θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από το ΚΕΥ 
αντίγραφο αυτής. 
 

    (12)  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Για την πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα καταθέτει μαζί με τις ενημερότητες και υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986, οπού θα δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 

    (13)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οπού θα δηλώνεται ο 
τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ και θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της 
πρώτης σελίδας του βιβλιάριου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή 
βεβαίωση της Τράπεζα αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο, με πρώτο δικαιούχο το 
όνομα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 

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

   γ. Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμών φέρουν την ένδειξη 
«ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», θα προσκομίζονται με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον 
Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις 
Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης). 
 

   δ. Τα δικαιολογητικά πληρωμών να είναι πρωτότυπα και, εφόσον 
απαιτείται, να εκδίδονται σε επικυρωμένα αντίγραφα με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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   ε. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα 
γίνει με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις 
Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
 

   στ. Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τα (θ) και (ιβ) 
σχετικά. 
 

   ζ. Οι αναλογούσες υπέρ τρίτων και Δημοσίου κρατήσεις, που βαρύνουν 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου, ΟΓΑ), θα αποδοθούν στους 
δικαιούχους με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ 
για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7ζ της παρούσας. 
 

   η. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7ε 
της παρούσας. 
 
   θ. Όλα τα έξοδα προμήθειας/παροχής υπηρεσιών βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Η Υπηρεσία επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα απόκτησης των 
συμβατικών ειδών (υλικών/υπηρεσιών). 
 

   ι. Κατά τη φάση της κατάρτισης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης και 
εφόσον υποβληθεί αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα 
χορήγησης κατά την κρίση της υπηρεσίας και μετά από απόφαση εκείνου που έχει 
δικαίωμα έγκρισης της δαπάνης έντοκης προκαταβολής, με παροχή ισόποσης 
τραπεζικής εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας. Το ποσοστό 
προκαταβολής ανέρχεται μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συμβατικής αξίας, χωρίς 
ΦΠΑ. 
 
   ια. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το 
επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 
   ιβ. 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. 
 
   ιγ. Η προκαταβολή θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός τριάντα 
(30) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον αρμόδιο 
Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις 
Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης) της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. 
 
   ιδ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της προκαταβολής 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 24β(1), 24β(2), 
24β(12) και 24β(13). 
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   ιε. Η εκκαθάριση της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει από το 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν 
Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, όταν 
εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ώστε μετά την 
επακόλουθη ενημέρωση από το ΓΕΣ, η ΓΔΑΕΕ να προβεί στο κλείσιμό της. Εάν 
προκύψει διαφορά μεταξύ των ποσών της οριστικής εκκαθάρισης λογαριασμών και 
του Συμβατικού Τιμήματος, αυτές οι διαφορές θα τακτοποιούνται εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία της συμφωνίας για την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών. 
 

  25. Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις 
 

   α. Μετά από την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας 
Πλαίσιο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
αντίστοιχης πρόσκλησης, η οποία θα γίνει μετά από τον προληπτικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.3433/2006. 
 

   β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που 
του ορίστηκε με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική Συμφωνία 
Πλαίσιο/Εκτελεστική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
ΕΟΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   γ. Με την ίδια διαδικασία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος από 
τη Συμφωνία Πλαίσιο/Εκτελεστική Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει 
από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του 
ν.3433/2006. Εάν η κατασκευή των συμβατικών ειδών γίνει σε εργοστάσιο 
διαφορετικό από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τότε αυτός μπορεί να κηρύξει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο 
και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής 
ρήτρας ποσού ίσου με το 10% κατ’ ανώτατο όριο της οικονομικής αξίας της 
Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 

δ. Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, ανάθεση ή Συμφωνία Πλαίσιο/Εκτελεστική Σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

 (1) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού. 
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 (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) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε 
στον έκπτωτο από την Εκτελεστική Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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. 

 

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

   ζ. Από την ημερομηνία λύσης της Συμφωνία Πλαίσιο/Εκτελεστική 
Σύμβαση 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 παραγράφου 5, του 
άρθρου 40, του ν.3433/2006. 
 

   η. 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 Συμφωνία Πλαίσιο/Εκτελεστική Σύμβαση και εφόσον αυτός 
δεν επιστρέψει την προκαταβολή και τους τόκους μέσα στην προθεσμία που 
προβλέπεται για αυτό. 
 

   θ. 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. 
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  26. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 
 

   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή τη Συμφωνία Πλαίσιο/Εκτελεστική Σύμβαση, όταν: 
 

    (1) Η Συμφωνία Πλαίσιο/Εκτελεστική Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το 
συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
Δημοσίου. 
 

    (2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

   β. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αλλά μετατίθενται οι 
συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή 
μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφόσον 
διαπιστωθεί: 
 

    (1) Υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

    (2) Ανωτέρα βία. 
 

   γ. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης 
Σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από 
σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη 
λήξη τους. 
 
  27. Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 
 
   α. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή 
υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
   β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων 
μερών, με όρο στη σχετική Εκτελεστική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη 
χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη 
λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους 
οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση 
των απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 95 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 
247Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
   γ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον υπεργολάβο που καθορίσθηκε στην παράγραφο 5 της 
παρούσας. Κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 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. 
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  28. Έκδοση Αδειών Εξαγωγής/Εισαγωγής 
 
   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ έχουν υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνουν ότι: 
 
   α. Έχουν λάβει την κατ’ αρχήν έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών της Ισπανίας σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής του είδους. 
 
   β. Θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα αναλάβουν 
την ευθύνη να διασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες εξαγωγής/εισαγωγής για τα 
παρεχόμενα είδη, σύμφωνα με την Ισπανική και Ελληνική νομοθεσία, μετά την 
υπογραφή των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 
 
  29. Σύνταξη και Υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 
   α. Η σύνταξη του σχεδίου της Συμφωνίας Πλαίσιο, όπως και των 
εκάστοτε Εκτελεστικών Συμβάσεων (Προμήθειας και Εν Συνεχεία Υποστήριξης), θα 
γίνει με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, με βάση την παρούσα κατακυρωτική απόφαση, τους 
όρους της (ιδ) σχετικής προκήρυξης, την προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τη 
νομοθεσία που ισχύει για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
   β. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την ανάληψη 
ενεργειών κατάρτισης και υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο και των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων. 
 
   γ. Η παρούσα κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης 
πρόσκλησης, η οποία θα γίνει μετά από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

  30. Εκτέλεση - Εκκαθάριση των Εκτελεστικών Συμβάσεων της Σ-Π. 
 

  Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε και 
εκκαθαρίσθηκε, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 

   α. Το συμβατικό αντικείμενο υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος 
που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα τοις 
εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 
 

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

   γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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   δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη Συμφωνία Πλαίσιο. 
 

  31. Ρήτρα Λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων 
 

   α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη 
Συμφωνία Πλαίσιο ή την/τις Εκτελεστική/ες Σύμβαση/εις για σπουδαίο λόγο ή επειδή 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
 

   β. Σε περίπτωση λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή των εκτελεστικών 
συμβάσεων ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα κληθεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, προκειμένου να αναπτύξει και προφορικά τις 
εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του. 
 

   γ. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 46 του ν. 
3978/2011. 
 

  32. Διοικητικές Προσφυγές Κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων της Σ-Π. 

 

   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 
 
   β. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

 
  γ. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί 

 
  33. Τροποποίηση Συμφωνίας Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων 

 
   α. Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές Συμβάσεις τροποποιούνται 
όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και απόφαση του ΕΟΕ. 
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   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 θεμελιώδεις 
διατάξεις, κατ' αρχήν θεωρούνται εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 
της παραγράφου κατωτέρω ή σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες σε αντικείμενο 
της Συμφωνίας Πλαίσιο, των οποίων η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα 
συμφέροντα του Δημοσίου. 

 
   γ. 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: 

 
    (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. 

 
    (2) Η απαλλαγή του Προμηθευτή 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. 

 
  34. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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

 
  35. Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

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

 
  36. 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 Συμφωνία Πλαίσιο θεωρούμενης της 
μεταβολής αυτής της μετοχικής σχέσης ως σπουδαίου λόγου. 
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  37. Έλεγχος και Επιθεώρηση 
 

   α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται με δικές του δαπάνες να αναθέτει σε 
ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία την επιθεώρηση και τον έλεγχο όλων των συμβατικών 
σχέσεων και πληρωμών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των νόμιμων εκπροσώπων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, με τους υπεργολάβους, 
προμηθευτές του και παρόχους υπηρεσιών ή οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την 
ανατεθείσα Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις, κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης που κοινοποιείται σε αυτούς. 

 

   β. Στο πλαίσιο του ελέγχου της παραγράφου 37α, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, μέσω 
της ελεγκτικής εταιρείας, 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 του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και να λαμβάνει αντίγραφα ή 
αποσπάσματά τους. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, στην 
έννοια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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. 

 

   γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διευκολύνει τη διαδικασία του 
ελέγχου και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ έχουν πλήρη και άμεση 
πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τους ζητείται και που βρίσκεται στην κατοχή ή 
τον έλεγχό τους. 

 

   δ. Οι ελεγκτές δικαιούνται να θέτουν ερωτήσεις στο προσωπικό και στη 
διοίκηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στο 
αντικείμενο του ελέγχου, όπως αναφορικά με τις συναλλαγές του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε 
σχέση με την ανατεθείσα Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις. Ο 
έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις 
συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

   ε. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο τις 
παραπάνω πληροφορίες, δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου. 

 

   στ. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αρνείται, παρεμποδίζει με οποιονδήποτε 
τρόπο ή δυσχεραίνει τον έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
ν.3978/2011, ιδίως εάν αρνείται να επιδείξει τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά 
έγγραφα και να χορηγήσει αντίγραφα ή αποσπάσματα ή να παράσχει απαντήσεις σε 
ερωτήματα των ελεγκτών, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί, με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ’ 
ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης που έχει συνάψει με τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 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. 
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  38. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

 
   α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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. 

 
   β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην προμήθεια των ειδών ή/και υπηρεσιών της 
παρούσας. 

 
  39. Ευθύνη Έναντι Τρίτων 

 
   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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. 

 
  40. Κανόνες Διαφάνειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς 

 
   α. Απαγορεύεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή στους νόμιμους εκπροσώπους 
του 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 Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

 
   β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ λαμβάνει επαγγελματικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε σχέση με τη Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις μόνο 
από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους. 

 
   γ. Απαγορεύεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή στους νόμιμους εκπροσώπους 
του να χρησιμοποιεί εξωχώριες εταιρείες ή άλλους παρόμοιους οικονομικούς φορείς, 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ή την κτήση νομικής προσωπικότητας. Ως 
εξωχώριες εταιρείες 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 51Α, του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν.2238/1994 και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων. 
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   δ. Απαγορεύεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να απασχολεί, με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ για 
χρονικό διάστημα τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του. Το προηγούμενο δηλώνεται υπευθύνως 
από τους Υποψήφιους, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 
ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

 
   ε. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραβιάσει τις υποχρεώσεις και 
απαγορεύσεις του παρόντος όρου και δεν θεραπεύσει αυτή την παραβίαση μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής ειδοποίησης, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί, με απόφαση του ΥΕΘΑ, ανάλογα με τη βαρύτητα της 
παράβασης, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα 
ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (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 ΥΠΕΘΑ για χρονικό 
διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών (3) ετών. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραβιάσει τις 
υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος όρου, η παράβαση αυτή συνιστά 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα υπό την έννοια της περίπτωσης δ, της 
παραγράφου 4, του άρθρου 57, του ν.3978/2011. 

 
  41. Ενεργοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο 

 
   Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο ορίζεται η ημέρα 
της υπογραφής της από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 
  42. Σημεία Επαφής - Αλληλογραφία 

 
   α. Η αλληλογραφία από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα 
διανέμεται ως ακολούθως: 

 
    (1) Για θέματα ερμηνείας και  παρακολούθησης - υλοποίησης της 
Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων προς: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΦΑΚΙΝΟΥ» ΣΤΓ 1020 
ΛΕΩΦ. ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 5, Τ.Κ. 11525, ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 
Tηλ.: 210-7466298 
E-mail: monitoring.dppc@gdaee.mil.gr 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΔΕΔ) 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΣΕΕΜΑΝ» 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗ 
Tηλ.: 210-5511188 
E-mail: str-ges-ded@army.gr 
 
ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ (ΣΧΑΛ) 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΣΕΕΜΑΝ» 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗ 
Tηλ.: 210-5511165 
E-mail: str-ges-ded@army.gr 

 
    (2) Για οικονομικά θέματα προς: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΦΑΚΙΝΟΥ» ΣΤΓ 1020 
ΛΕΩΦ. ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 5, Τ.Κ. 11525, ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 
ΑΦΜ: 090153025  ΔΟΥ: Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 
Tηλ.: 210-7466439, 210-7466269 

 
    (3) Για θέματα κωδικοποίησης προς: 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΥ) 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ» 
23ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, ΆΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 
Tηλ.: 210-8194751 
E-mail: codification@hmcc.gr 

 
   β. Όλη η αλληλογραφία προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα απευθύνεται προς: 
 
    ΑΪΝΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IKNOWHOW) 
    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340, Τ.Κ. 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 
    ΑΘΗΝΑ 
    ΑΦΜ: 999506830  ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
    Τηλ.: 210-6041425 
    E-mail: info@iknowhow.com 
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   γ. Όλα τα σήματα και λοιπά έγγραφα θα στέλνονται στην Ελληνική 
γλώσσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή συστημένο ταχυδρομείο και θα 
θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον παραλήπτη τους την ημέρα που αυτά θα 
έχουν παραδοθεί. 
 

   δ. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα ΜΕΡΗ θα γνωστοποιούν τη λήψη 
οιασδήποτε ειδοποίησης ή επικοινωνίας από το άλλο συμβαλλόμενο ΜΕΡΟΣ 
έγκαιρα, αν έτσι απαιτείται από την ειδοποίηση. 
 

   ε. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αλλάξουν 
τις διευθύνσεις τους, θα ενημερώσουν το άλλο ΜΕΡΟΣ αμέσως. 
 

  43. Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές Συμβάσεις διέπονται από το 
ν.3978/2011, ως ισχύει. 
 

  44. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων των 
αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών 
πληρωμών του εν λόγω προγράμματος, καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων 
εγγυητικών επιστολών που σχετίζονται με τη Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις που θα υπογραφούν. 
 

  45. Οι αρμόδιοι κατ’ αντικείμενο φορείς εντέλλονται για την εκδήλωση των 
απαιτούμενων ενεργειών και έκδοση των ειδικών διαταγών για την ομαλή υλοποίηση 
της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του ΣΞ.  
 

  46. Λοιπά όπως έχουν καθοριστεί στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της (ιδ) 
σχετικής προκήρυξης. 
 

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

  48. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, 
επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 

  α. Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο Προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο 
Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνέδριου, σύμφωνα με τo άρθρo 324 του Ν.4700/2020 
(A΄127). 
 

   β. Η ανάδοχος εταιρεία υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό της οψιγενείς μεταβολές. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

Νικόλαος Χαρδαλιάς 
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας Υλικών – Υπηρεσιών για την Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού 

Στατικού Ιμάντα (11-1-900-3/MC1-1D) Μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων 
(62C4317/T-10R) από την Εταιρεία «ΑΪΝΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

«Β» Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ–Α–00161/Έκδοση 1η) «Αλεξίπτωτα 
Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικού» 

«Γ» Ρήτρα Σχετική με την Προμήθεια Τεχνικών Δεδομένων για Αναγνώριση των 
Υλικών για Προμήθεια μέσα στο Σύστημα Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ 

«Δ» Εγγυητικές Επιστολές 
«Ε» Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή (Διαζ) 

Απόρριψης 
«ΣΤ» Εκπαίδευση Προσωπικού 
«Ζ» Αποδεικτικό Εισαγωγής Υλικού στην Αποθήκη 
«Η» Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) των υπό Προμήθεια Αλεξιπτώτων 

Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) Μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R) 
«Θ» Σχέδιο ..ης Εκτελεστικής Σύμβασης Υπ’ αριθ. ......./.......ποσού # ................. € # 

Προμήθειας #      Τεμ. # Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) 
Μετά #          Τεμ. # Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R) στη Συμφωνία Πλαίσιο 
Υπ’ αριθ. ..……../………. 

«Ι» Σχέδιο ..ης Εκτελεστικής Σύμβασης Υπ’ αριθ. ......./.......ποσού # ................. € # 
Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) των υπό Προμήθεια Αλεξιπτώτων 
Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) Μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-
10R) στη Συμφωνία Πλαίσιο Υπ’ αριθ. ..……../………. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΑΪΝΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IKNOWHOW) 
Λ. Κηφισίας 340, Τ.Κ. 15451, Ν. Ψυχικό, Αθήνα 
Τηλ.: 210-6041425, E-mail: info@iknowhow.com 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/Γεν. Γραμματεία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ – ΔΑΩΔΠ – ΔΑΕΤΕ - ΤΔΣ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΣΣΞ - ΤΠΚΣ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ – ΔΟΙ/ΥΠΕΠ 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ 
ΓΕΕΘΑ/ΔΔ΄Κ 
ΓΕΕΘΑ/Δ2 
ΓΕΣ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ 
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ – ΔΔ΄Κ 
ΓΕΣ/Γ1 – Γ3 – Δ2 
ΓΕΣ/ΔΕΔ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ 
ΚΕΥ 
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ΣΧΑΛ 
ΕΤΑ 
BRUGGEMANN GMBH & CO. KG 
ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ (Αντιπρόσωπος Ελλάδας ACTIVE POINT Α.Ε.Β.Ε.) 
Σιατίστης 11 & Πλάτωνος 11, ΤΚ: 10441, Αθήνα 
Τηλ: 210-9210906, E-mail: karachalios@activepoint.gr 
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               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
               ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
               ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
               ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
               ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ (ΤΕΠΣΣΞ) 
                                        02 Δεκ 21 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (11-1-900-3/MC1-1D) 

ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (62C4317/T-10R) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΑΝΑ  ΑΛΕΞ/ΤΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ 
(MC1-1D) & ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ (T-10R)  (α) 

MAIN PARACHUTE     
(MC1-1D) + RESERVE 
PARACHUTE (T-10R) 

- - - 3.716,04 1 3.716,04  

Κυρίως Αλεξίπτωτο (MC1-1D) 
Main Parachute (35-Foot 
Diameter, MC1-1D Troop 

Back Parachute Assembly) 

11-1-900-3    
(311101) 

 Τεμάχιο 2.580,38 1 2.580,38  

Θόλος κυρίου αλεξιπτώτου Main Canopy 
11-1-1501-3 

(320201) 
 Τεμάχιο 1.601,99 1 1.601,99  

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας Deployment Bag 
11-1-6994-1 

(340810) 
 Τεμάχιο 137,16 1 137,16  

Στατικός ιμάντας μετά άγγιστρου 
15΄ 

WITH HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(3 Τεμ) 
73,15 1 73,15  

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο - 1 -  

5' STATIC LINE 
EXTENSION 

11-1-6993-2 
(360701) 

 Τεμάχιο - 1 -  

SNAP HOOK, USL 
11-1-6991-1 

(370212) 
 

Τεμάχιο 
 
 

- 1 -  
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΑΝΑ  ΑΛΕΞ/ΤΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

Στατικός ιμάντας άνευ άγγιστρου 
15΄ 

WITHOUT HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
40,23 1 40,23  

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο - 1 - 

 
5' STATIC LINE 

EXTENSION 
11-1-6993-2 

(360701) 
 Τεμάχιο - 1 - 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας Pack Tray 
62J4342 
(340701) 

 Τεμάχιο 137,16 1 137,16  

Εξάρτυση κυρίου αλεξιπτώτου Harness 
11-1-2143-1 

(351001) 
 Τεμάχιο 398,67 1 398,67  

Ιμάντες αντώσεως  Risers 
11-1-2149-1 

(360101) 
 

Σετ  
(2 Τεμ) 

71,32 2 142,64  

Σάκος μεταφοράς Transport Bag 580101  Τεμάχιο 49,38 1 49,38  

Εφεδρικό Αλεξίπτωτο (T-10R) 
24-Foot Diameter, 

Troop,Chest, Reserve 
Parachute (T-10R) 

62C4317 
(310101) 

 Τεμάχιο 1.135,66 1 1.135,66  

Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου με 
δύο (2) τεμάχια άγγιστρα 

Canopy of parachute with 
two (2) Units Hooks 

48J7156-3 
(320101) 

 Τεμάχιο 839,40 1 839,40  

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας External packing bag 
62J4346-10 

(340201) 
 Τεμάχιο 224,94 1 224,94  

Λοιπός εξοπλισμός Other equipment - - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
71,32 1 71,32  

Αποτελείται από : 

Rip Cord, Parachute 
62C4250 
(381001) 

 Τεμάχιο - 1 -  

Pilot Chute 
49J7161-2 
(330401) 

 Τεμάχιο - 1 -  

2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ (α) 

BIBLIOGRAPHY - 
TECHNICAL 

SUPPORT REPAIR 
MANUALS - 

ILLUSTRATED 
CATALOGS (α) 

- - - 36,10 1 36,10 
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ 

(IN ΗΑRD 
COPY) 

Βιβλιάριο – μητρώο αλεξιπτώτου    
[Ένα (1) για κάθε αλεξίπτωτο και 
επιπλέον 20% επί της συνολικής] 

Booklet - register of parachute. 
[One (1) per parachute and an 
additional 20% (books) of the 
total quantity of the supply] 

- - Τεμάχιο 0,10 1 0,10 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Α-3 

./. 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΑΝΑ  ΑΛΕΞ/ΤΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

2 

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

επισκευών  3ου – 5ου κλιμακίου  
[Μία (1) πλήρη σειρά για κάθε 50 

αλεξίπτωτα] 

Handbooks of handling, 
package and maintenance 
1st – 2nd echelon and of 

maintenance and repairing 
3st– 5th echelon. [One (1) 

complete series for every 50 
parachutes] 

- - Τεμάχιο 36,00 1 36,00  

3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ PERSONNEL TRAINING - - - - - -  

Εκπαίδευση προσωπικού 
ειδικότητας «Rigger» με εμπειρεία 
στην ειδικότητα του συσκευαστού 

(14-20 ατόμων) 

RIGGER training to 
personnel with packaging 

experience (14-20 persons) 
- - Εκπαίδευση 8.000,00 1 8.000,00  

Εκπαίδευση « Master Rigger» σε 
πιστοποιημένο προσωπικό και σε 

προσωπικό με ειδικότητα «Rigger» 
(2-5 ατόμων) 

MASTER RIGGER training 
(2-5 persons) 

- - Εκπαίδευση 9.000,00 1 9.000,00 
 
 

4 

ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

PERSONNEL 
CERTIFICATION & 

TRAINING 
CERTIFICATES 

- - - - - -  

Αρχικής Εκπαίδευσης προσωπικού 
για λήψη ειδικότητας «Rigger» 

Initial Training for "Rigger" 
level 

- - Βεβαίωση 20,00 1 20,00  

Εκπαίδευσης προσωπικού για 
λήψη ειδικότητας « Master Rigger» 

Training for "Master Rigger" 
level 

- - Βεβαίωση 0,00 1 0,00  

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (β) 

SPARE PARTS INITIAL 
SUPPORT (β) 

- - - - 1 1.447,06  

Θόλος κυρίως αλεξιπτώτου 
(MC1-1D) 

Canopy Main Parachute      
(MC1-1D) 

- - - - 1 723,35  

ΥΦΑΣΜΑ MIL-C-44378 0-3 CFM 
36" 

FABRIC MIL-C-44378 0-3 
CFM 36" CG 

MIL-C-
44378 

 Μέτρο 4,14 127,00 525,78  

MIL-C-43805 ΔΙΧΤΥ MIL-C-43805 NET A-A-55183  Μέτρο 1,90 22,75 43,23  

MIL-C-5040-T II NYLON CORD 
MIL-C-5040-T II NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30 248,00 74,40  

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,35 36,40 12,74  

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON ΙΜΑΝΤΑΣ 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56 0,26 0,41  
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MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18 158,00 28,44  

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38 3,30 1,25  

MILW-5625 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) 

MILW-5625 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

MIL-W-5625  Μέτρο 1,48 1,77 2,62  

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR WHITE (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) ΛΕΥΚΗ 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

WHITE 
MILT-6134  Μέτρο 0,50 23,45 11,73  

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) OG 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR OG 

MILT-6134  Μέτρο 0,74 4,50 3,33  

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32 2,00 2,64  

STEERING HANDLES 
STEERING HANDLES, 
Dowel, Wood 5/8-Inch 

Diameter A-A-1975 
68B219  Τεμάχιο 2,20 2,00 4,40  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD-NATURAL 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

23,52 0,40 9,41  

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE OG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54 5,50 2,97  

Ιμάντες αντώσεως  κυρίως 
αλεξιπτώτου (MC1-1D) 

Risers Main Parachute       
(MC1-1D) 

- - - - 1 20,99  

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32 2,00 2,64  

MIL-C-7219-T III  40" NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00 0,009 0,10  

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36 0,20 0,07  

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54 0,60 0,32  

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56 1,24 1,93  

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24 3,80 8,51  
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5 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40 0,10 2,64  

5 CORD - VT-295 NYLON 
ΚΛΩΣΤΗ 

5 CORD - VT-295 NYLON 
THREAD 

A-A-59826  
Κώνος των 

500 gr 
40,00 0,10 4,00  

SNAP FASTENER SNAP FASTENER MS27983  Τεμάχιο 0,78 1,00 0,78  

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας 
κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 

Deployment Bag Main 
Parachute  (MC1-1D) 

- - - - 1 33,51  

MIL-C-10296  285 G. 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-10296  285 G. 
COTTON CLOTH 

MIL-C-
10296 

 Μέτρο 12,60 0,81 10,21  

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38 0,21 0,08  

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18 0,94 0,17  

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56 3,16 4,93  

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,80 1,71 1,37  

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 2,80 1,47 4,12  

MIL-W-5038 T-III 3/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-5038 T-III 3/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-5038  Μέτρο 0,35 2,09 0,73  

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-530  Μέτρο 2,30 2,34 5,38  

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" 
COTTON WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 3,60 0,425 1,53  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52 0,10 2,35  

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40 0,10 2,64  

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας 
κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 

Pack Tray Main Parachute 
(MC1-1D) 

- - - - 1 41,17  

SNAP FASTENER MS27983 SNAP FASTENER MS27983 MS27983  Τεμάχιο 0,38 4,00 1,52  
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MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 0,18 0,88 0,16  

REINFORCING COTTON CLOTH 
12,29 OZ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 

ΥΦΑΣΜΑ) 

REINFORCING COTTON 
CLOTH 12,29 OZ 

PIA-C-
2002A 

 Μέτρο 1,56 0,21 0,33  

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80 8,50 6,80  

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 2,80 5,70 15,96  

MIL-W-4088-T III 1 1/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T III 1 1/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40 2,20 3,08  

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,35 3,00 1,05  

MIL-W-4088-T XVII  1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XVII  1" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,30 0,65 1,50  

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΑΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 3,60 0,86 3,10  

MIL-W-5664 1" ELASTIC TAPE 
(ΤΑΙΝΙΑ) 

MIL-W-5664 1" ELASTIC 
TAPE 

MIL-W-5664  Μέτρο 0,44 0,081 0,04  

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52 0,10 2,35  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40 0,20 5,28  

Εξάρτυση κυρίως αλεξιπτώτου                     
(MC1-1D) 

Harness Main Parachute    
(MC1-1D) 

- - - - 1 51,98  

MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00 0,11 1,21  

MIL-T-5038-T III 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-W-5038  Μέτρο 0,50 2,50 1,25  

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56 4,10 6,40  

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24 10,61 23,77  

MIL-W-5664 1" ELASTIC ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5664 1" ELASTIC 

TAPE 
MIL-W-5664  Μέτρο 3,00 0,65 1,95  

6 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
6 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

58,00 0,30 17,40  
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Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου 
(T-10R) 

Canopy Reserve 
Parachute (T-10R) 

- - - - 1 306,84  

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
FABRIC 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020-
T1 

 Μέτρο 3,36 61,00 204,96  

MIL-C-5040-T III NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-T III NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30 240,00 72,00  

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON  TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,30 2,40 0,72  

TUBULAR MILW-5625 1" NYLON 
TUBULAR ΤΑΝΙΑ 

MIL-W-5625 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILW-5625  Μέτρο 1,48 2,35 3,48  

MILT-6134 1" TUBULAR 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-6134 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILT-6134  Μέτρο 0,54 28,00 15,12  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40 0,40 10,56  

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας 
εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 

External Packing Bag 
Reserve Parachute (T-10R) 

- - - - 1 255,70  

MIL-C-7219- T III NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219- T III NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00 0,80 8,80  

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36 7,65 2,75  

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80 2,19 1,75  

MILT-5038-T IV 1 1/2" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-5038-T IV 1 1/2" 
NYLON WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 1,20 0,70 0,84  

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,64 0,45 0,29  

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40 2,61 3,65  

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 9,00 0,16 1,44  

VELCRO HOOK AND PILE 25 mm 
VELCRO HOOK AND PILE 

25 mm 
A-A-55126  Μέτρο 0,86 0,16 0,14  

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106   Μέτρο 22,00 1,00 22,00  

AN6560-C1 EYELET (ΜΑΤΙΑ) AN6560-C1 EYELET AN6560-C1   Τεμάχιο 1,10 2,00 2,20  

AN6561 CONTAINER CONE 
LOCKING 

AN6561 CONTAINER 
CONE LOCKING 

AN6561   Τεμάχιο 2,30 2,00 4,60  
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΑΝΑ  ΑΛΕΞ/ΤΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

5 

50A6153 HOOK AND EYE 50A6153 HOOK AND EYE 50A6153   Τεμάχιο 0,40 6,00 2,40  

50B6152 CONE 50B6152 CONE 50B6152  Τεμάχιο 5,00 2,00 10,00  

MIL-T-5666 WEBBING  
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5666 WEBBING A-A-55208  Μέτρο 5,20 2,80 14,56  

SPRING 16,5" SPRING 16,5" MS70105-2A  Τεμάχιο 15,00 5,00 75,00  

SPRING 12,5" SPRING 12,5" PS70105-3A  Τεμάχιο 10,00 10,00 100,00  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40 0,20 5,28  

Πιλοτάκι εφεδρικού αλεξιπτώτου 
(T-10R) 

Pilot Chute Reserve 
Parachute (T-10R) 

- - - - 1 13,52  

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020  Μέτρο 3,36 1,92 6,45  

MIL-T-5038-T III NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,36 4,50 1,62  

MIL-C-5040-TI NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-TI NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,38 7,40 2,81  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40 0,10 2,64  

6 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3ΟΥ - 4ΟΥ - 
5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 

ΙΔΙΟΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (γ) 

REQUIRED REPAIR 
COLLECTIONS - 

TECHNICAL SUPPORT 
OF 3RD - 4TH - 5TH 

ECHELON AND 
CALIBRATION AS WELL 
AS OTHER TECHNICAL 

SUPPORT 

COLLECTIONS (γ) 

- - - - - -   

Βούρτσα, στένσιλ Brush, Stencil A-A-2903  Τεμάχιο 20,00 1 20,00  

Λαβή (Die, Fastener, Setting) Die, Fastener, Setting (Cap) 89-9758  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Καλούπι (Die, Fastener, Setting) 
Die, Fastener, Setting 

(Eyelet) 
89-1407  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Ηλεκτρικός κόπτης σχοινιών  (Hot 
Knife) 

Electric Rope Cutter (Hot 
Knife) 

MRT-10  Τεμάχιο 400,00 1 400,00  
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Σφυρί χειρός Hammer, Hand (167-500) A-A-1305  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Αγκιστρο, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Hook, Parachute Packing 11-1-343  Τεμάχιο 50,00 1 50,00  

Κλειδί, Set, Βίδα κεφαλής 
υποδοχής (τύπου Allen) 

Key, Set, Socket Head 
Screw (Allen Type) 

B18.3  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 3) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 3) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00 1 10,00  

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 5) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 5) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00 1 10,00  

Paddle,  συσκευασίας αλεξιπτώτου Paddle, Parachute Packing 11-1-152  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Plate, Tension, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Plate, Tension, Parachute 
Packing 

11-1-99  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Πρέσα, ροδέλες και μάτια, χειρός 
Press, Grommet and Eyelet, 

Hand Operated 
M370  Τεμάχιο 1.000,00 1 1.000,00  

Κατσαβίδι με πλατύ άκρο Screwdriver, Flat-tip B107.15  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Διαχωριστής, (Γραμμή σύνδεσης) Separator, (Connector Link) MILS43243  Τεμάχιο 780,00 1 780,00  

Διαχωριστής, (Γραμμή) Separator, (Line) 11-1-3512  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(βαρέων φορτίων) 

Sewing Machine Industrial 
(Heavy Duty) 

733R-5  Τεμάχιο 5.400,00 1 5.400,00  

Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Medium Duty) 

255RB-3  Τεμάχιο 3.000,00 1 3.000,00  

Βιομηχανική ραπτομηχανή (ζικ-
ζακ) (μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Zigzag) (Medium Duty) 

OO-S-
00256/14 

 Τεμάχιο 4.500,00 1 4.500,00  

Ψαλίδι, μηχανή ξακρίσματος Shears, Straight Trimmers 
PD5110-01-

241-4373 
 Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Ταινία, μεζούρα Tape, Measuring GGG-T-106  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Εργαλειοθήκη, Απελευθέρωση 
θόλων αλεξίπτωτου 

Tool Kit, Parachute Canopy 
Release 

6038  Τεμάχιο 2.000,00 1 2.000,00  

Βάρος, συσκευασία αλεξιπτώτου Weight, Parachute Packing AA-52197  Τεμάχιο 40,00 1 40,00  

Τραπέζι, συσκευασία αλεξιπτώτου Table , Parachute Packing 
MIL-T-
43150 

 Τεμάχιο 4.000,00 1 4.000,00  

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 
 

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Πίνακας Υλικών – Υπηρεσιών για την Ανά Έτος Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (11-1-900-3/MC1-1D) Μετά 
Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (62C4317/T-10R) 
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               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
               ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
               ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
               ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
               ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ (ΤΕΠΣΣΞ) 
                                        02 Δεκ 21 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (11-1-900-3/MC1-1D) 

ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (62C4317/T-10R) 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΚΥΡΙΩΣ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ 
(MC1-1D) & 
ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ 
(T-10R)  (α) 

- - 3.716,04 - 872.227,00   - 2.002.492,00 - 872.227,00   - 1.099.359,00   - 872.227,00   - 985.793,00   - 645.095,00   - 7.349.420,00 

Κυρίως 
Αλεξίπτωτο 

(MC1-1D) 

11-1-900-3    
(311101) 

Τεμάχιο 2.580,38 250 645.095,00   600 1.548.228,00 250 645.095,00   250 645.095,00   250 645.095,00   250 645.095,00   250 645.095,00   2100 5.418.798,00 

Θόλος κυρίου 
αλεξιπτώτου 

11-1-1501-3 
(320201) 

Τεμάχιο 1.601,99 250 400.497,50   600 961.194,00   250 400.497,50 250 400.497,50 250 400.497,50 250 400.497,50 250 400.497,50   2100 3.364.179,00   

Εσωτερικός 
σάκος 

συσκευασίας 

11-1-6994-1 
(340810) 

Τεμάχιο 137,16 250 34.290,00   600 82.296,00   250 34.290,00 250 34.290,00 250 34.290,00 250 34.290,00 250 34.290,00   2100 288.036,00   

Στατικός ιμάντας 
μετά άγγιστρου 

15΄ 
- 

Σετ  
(3 Τεμ) 

73,15 250 18.287,50   600 43.890,00   250 18.287,50 250 18.287,50 250 18.287,50 250 18.287,50 250 18.287,50   2100 153.615,00   

Αποτελείται από 
: 

11-1-6993-1 
(360701) 

Τεμάχιο - 250 - 600 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 2100 - 

11-1-6993-2 
(360701) 

Τεμάχιο - 250 - 600 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 2100 - 

11-1-6991-1 
(370212) 

Τεμάχιο 
 
 

- 250 - 600 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 2100 - 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

Στατικός ιμάντας 
άνευ άγγιστρου 

15΄ 
- 

Σετ  
(2 Τεμ) 

40,23 250 10.057,50   600 24.138,00   250 10.057,50   250 10.057,50   250 10.057,50 250 10.057,50 250 10.057,50   2100 84.483,00   

Αποτελείται από 
: 

11-1-6993-1 
(360701) 

Τεμάχιο - 250 - 600 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 2100 - 

11-1-6993-2 
(360701) 

Τεμάχιο - 250 - 600 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 2100 - 

Εξωτερικός 
σάκος 

συσκευασίας 

62J4342 
(340701) 

Τεμάχιο 137,16 250 34.290,00   600 82.296,00 250 34.290,00 250 34.290,00 250 34.290,00 250 34.290,00 250 34.290,00   2100 288.036,00   

Εξάρτυση 
κυρίου 

αλεξιπτώτου 

11-1-2143-1 
(351001) 

Τεμάχιο 398,67 250 99.667,50   600 239.202,00 250 99.667,50 250 99.667,50 250 99.667,50 250 99.667,50 250 99.667,50   2100 837.207,00   

Ιμάντες 
αντώσεως  

11-1-2149-1 
(360101) 

Σετ  
(2 Τεμ) 

71,32 500 35.660,00   1.200 85.584,00 500 35.660,00 500 35.660,00 500 35.660,00 500 35.660,00 500 35.660,00   4200 299.544,00   

Σάκος 
μεταφοράς 

580101 Τεμάχιο 49,38 250 12.345,00   600 29.628,00 250 12.345,00 250 12.345,00 250 12.345,00 250 12.345,00 250 12.345,00   2100 103.698,00   

Εφεδρικό 
Αλεξίπτωτο (T-

10R) 

62C4317 
(310101) 

Τεμάχιο 1.135,66 200 227.132,00   400 454.264,00   200 227.132,00   400 454.264,00   200 227.132,00   300 340.698,00   0 0,00   1700 1.930.622,00 

Θόλος 
εφεδρικού 

αλεξιπτώτου με 
δύο (2) τεμάχια 

άγγιστρα 

48J7156-3 
(320101) 

Τεμάχιο 839,40 200 167.880,00   400 335.760,00 200 167.880,00 400 335.760,00 200 167.880,00 300 251.820,00 0 0,00   1700 1.426.980,00   

Εξωτερικός 
σάκος 

συσκευασίας 

62J4346-10 
(340201) 

Τεμάχιο 224,94 200 44.988,00   400 89.976,00 200 44.988,00 400 89.976,00 200 44.988,00 300 67.482,00 0 0,00   1700 382.398,00   

Λοιπός 
εξοπλισμός 

- 
Σετ  

(2 Τεμ) 
71,32 200 14.264,00   400 28.528,00 200 14.264,00 400 28.528,00 200 14.264,00 300 21.396,00 0  1700 121.244,00   

Αποτελείται από 
: 

62C4250 
(381001) 

Τεμάχιο - 200 - 400 - 200 - 400 - 200 - 300 - 0 - 1700 - 

49J7161-2 
(330401) 

Τεμάχιο - 200 - 400 - 200 - 400 - 200 - 300 - 0 - 1700 - 

2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
– ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ
ΜΕΝΟΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ (α) 

- - 36,10 - 378,00 - 840,00 - 378,00 - 546,00 - 378,00 - 462,00 - 210,00 - 3.192,00 

Βιβλιάριο – 
μητρώο 

αλεξιπτώτου    
[Ένα (1) για 

κάθε αλεξίπτωτο 
και επιπλέον 

20% συνολικής] 

- Τεμάχιο 0,10 540 54,00 1.200 120,00 540 54,00 780 78,00 540 54,00 660 66,00 300 30,00 4560 456,00 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Α-1-3 

./. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

2 

Εγχειρίδια 
χειρισμού, 

συσκευασίας και 
συντήρησης 1ου 
– 2ου κλιμακίου 
& συντήρησης, 
επισκευών  3ου 
– 5ου κλιμακίου  
[Μία (1) πλήρη 
σειρά για κάθε 
50 αλεξίπτωτα] 

- Τεμάχιο 36,00 9 324,00 20 720,00 9 324,00 13 468,00 9 324,00 11 396,00 5 180,00 76 2.736,00 

3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- - - - 17.000,00 - 0,00 - 17.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 34.000,00 

Εκπαίδευση 
προσωπικού 
ειδικότητας 
«Rigger» με 

εμπειρεία στην 
ειδικότητα του 
συσκευαστού 

(14-20 ατόμων) 

- Εκπαίδευση 8.000,00 1 8.000,00 0 0,00 1 8.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 16.000,00 

Εκπαίδευση « 
Master Rigger» 

σε 
πιστοποιημένο 
προσωπικό και 
σε προσωπικό 
με ειδικότητα 
«Rigger» (2-5 

ατόμων) 

- Εκπαίδευση 9.000,00 1 9.000,00 0 0,00 1 9.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 18.000,00 

4 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- - - - 400,00 - 0,00 - 400,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 800,00 

Αρχικής 
Εκπαίδευσης 

προσωπικού για 
λήψη 

ειδικότητας 
«Rigger» 

- Βεβαίωση 20,00 20 400,00 0 0,00 20 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 800,00 

Εκπαίδευσης 
προσωπικού για 

λήψη 
ειδικότητας « 

Master Rigger» 

- Βεβαίωση 0,00 5 0,00 0 0,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Α-1-4 

./. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ
Α ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(β) 

- - - - 3.031,91 - 6.660,50 - 2.825,77 - 3.486,41 - 2.798,07 - 3.101,65 - 2.085,75 - 23.990,06 

Θόλος κυρίως 
αλεξιπτώτου 

(MC1-1D) 
- - - Χ 2,5 

περίπου 
1.778,62 Χ 6,0 

περίπου 
4.323,14 Χ 2,5 

περίπου 
1.779,12 Χ 2,5 

περίπου 
1.779,12 Χ 2,5 

περίπου 
1.779,12 Χ 2,5 

περίπου 
1.775,44 Χ 2,5 

περίπου 
1.797,40 - 15.011,96 

ΥΦΑΣΜΑ MIL-
C-44378 0-3 

CFM 36" 
MIL-C-44378 Μέτρο 4,14 308 1.275,12 752 3.113,28 308 1.275,12 308 1.275,12 308 1.275,12 308 1.275,12 308 1.275,12 2.600 10.764,00 

MIL-C-43805 
ΔΙΧΤΥ 

A-A-55183 Μέτρο 1,90 60 114,00 140 266,00 60 114,00 60 114,00 60 114,00 60 114,00 60 114,00 500 950,00 

MIL-C-5040-T II 
NYLON CORD 

MIL-C-5040 Μέτρο 0,30 619 185,70 1486 445,80 619 185,70 619 185,70 619 185,70 619 185,70 619 185,70 5.200 1.560,00 

MIL-T-5038-T III 
3/4 NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 Μέτρο 0,35 96 33,60 224 78,40 96 33,60 96 33,60 96 33,60 96 33,60 96 33,60 800 280,00 

MIL-W-4088-T 
VIII 1 23/32" 

NYLON 
ΙΜΑΝΤΑΣ 

MIL-W-4088 Μέτρο 1,56 1 1,56 1 1,56 1 1,56 1 1,56 1 1,56 1 1,56 0 0,00 6 9,36 

MIL-W-4088-T I 
9/16" NYLON 

TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 
MIL-W-4088 Μέτρο 0,18 393 70,74 942 169,56 393 70,74 393 70,74 393 70,74 393 70,74 393 70,74 3.300 594,00 

MIL-W-4088-T I 
9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088 Μέτρο 0,38 8 3,04 20 7,60 8 3,04 8 3,04 8 3,04 9 3,42 9 3,42 70 26,60 

MILW-5625 1" 
NYLON 

WEBBING 
TUBULAR 

(ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 
ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) 

MIL-W-5625 Μέτρο 1,48 6 8,88 14 20,72 6 8,88 6 8,88 6 8,88 6 8,88 6 8,88 50 74,00 

MILT-6134 1" 
NYLON 

WEBBING 
TUBULAR 

WHITE (ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) 
ΛΕΥΚΗ 

MILT-6134 Μέτρο 0,50 59 29,50 141 70,50 60 30,00 60 30,00 60 30,00 60 30,00 60 30,00 500 250,00 

MILT-6134 1" 
NYLON 

WEBBING 
TUBULAR 

(ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 
ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) 

OG 

MILT-6134 Μέτρο 0,74 12 8,88 28 20,72 12 8,88 12 8,88 12 8,88 12 8,88 12 8,88 100 74,00 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Α-1-5 

./. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

5 

MS27762-1  1/2" 
STEERING 

RING 
MS27762-1 Τεμάχιο 1,32 5 6,60 12 15,84 5 6,60 5 6,60 5 6,60 4 5,28 4 5,28 40 52,80 

STEERING 
HANDLES 

68B219 Τεμάχιο 2,20 5 11,00 12 26,40 5 11,00 5 11,00 5 11,00 4 8,80 4 8,80 40 88,00 

VT-295 TYPE E 
NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
250 gr 

23,52 1 23,52 3 70,56 1 23,52 1 23,52 1 23,52 1 23,52 2 47,04 10 235,20 

MIL-T-5038-T III 
1 1/2" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ OG 
MIL-T-5038 Μέτρο 0,54 12 6,48 30 16,20 12 6,48 12 6,48 12 6,48 11 5,94 11 5,94 100 54,00 

Ιμάντες 
αντώσεως  

κυρίως 
αλεξιπτώτου 

(MC1-1D) 

- - - Χ 2,5 
περίπου 

114,32 Χ 6,0 
περίπου 

150,80 Χ 2,5 
περίπου 

36,92 Χ 2,5 
περίπου 

37,70 Χ 2,5 
περίπου 

35,46 Χ 2,5 
περίπου 

35,10 Χ 2,5 
περίπου 

35,10 - 445,40 

MS27762-1  1/2" 
STEERING 

RING 
MS27762-1 Τεμάχιο 1,32 5 6,60 10 13,20 5 6,60 5 6,60 5 6,60 5 6,60 5 6,60 40 52,80 

MIL-C-7219-T III  
40" NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219 Μέτρο 11,00 1 11,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,00 

MIL-T-5038-T III 
3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038 Μέτρο 0,36 1 0,36 1 0,36 1 0,36 1 0,36 1 0,36 0 0,00 0 0,00 5 1,80 

MIL-T-5038-T III 
1 1/2" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ CG 
MIL-T-5038 Μέτρο 0,54 1 0,54 4 2,16 1 0,54 1 0,54 1 0,54 1 0,54 1 0,54 10 5,40 

MIL-W-4088-T 
VIII 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 1,56 3 4,68 8 12,48 3 4,68 4 6,24 4 6,24 4 6,24 4 6,24 30 46,80 

MIL-W-4088-T 
XIII 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 2,24 10 22,40 23 51,52 10 22,40 10 22,40 9 20,16 9 20,16 9 20,16 80 179,20 

3 CORD -VT-
295 NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
500 gr 

26,40 1 26,40 1 26,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 52,80 

5 CORD - VT-
295 NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
500 gr 

40,00 1 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 80,00 

SNAP 
FASTENER 

MS27983 Τεμάχιο 0,78 3 2,34 6 4,68 3 2,34 2 1,56 2 1,56 2 1,56 2 1,56 20 15,60 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Α-1-6 

./. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

5 

Εσωτερικός 
σάκος 

συσκευασίας 
κυρίως 

αλεξιπτώτου 
(MC1-1D) 

- - - Χ 2,5 
περίπου 

122,24 Χ 6,0 
περίπου 

225,92 Χ 2,5 
περίπου 

72,32 Χ 2,5 
περίπου 

72,32 Χ 2,5 
περίπου 

83,68 Χ 2,5 
περίπου 

83,48 Χ 2,5 
περίπου 

87,08 - 747,04 

MIL-C-10296  
285 G. 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-10296 Μέτρο 12,60 2 25,20 5 63,00 2 25,20 2 25,20 3 37,80 3 37,80 3 37,80 20 252,00 

MIL-W-4088-T I 
9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088 Μέτρο 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 0 0,00 0 0,00 5 1,90 

MIL-W-4088-T I 
9/16" NYLON 

TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 
MIL-W-4088 Μέτρο 0,18 2 0,36 6 1,08 2 0,36 2 0,36 2 0,36 3 0,54 3 0,54 20 3,60 

MIL-W-4088-T 
VIII 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 1,56 8 12,48 19 29,64 8 12,48 8 12,48 9 14,04 9 14,04 9 14,04 70 109,20 

MIL-T-5038-T IV 
1" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 Μέτρο 0,80 4 3,20 11 8,80 4 3,20 4 3,20 4 3,20 4 3,20 4 3,20 35 28,00 

MIL-W-5665 II 
1" COTTON 
WEBBING 

(ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 Μέτρο 2,80 4 11,20 9 25,20 4 11,20 4 11,20 3 8,40 3 8,40 3 8,40 30 84,00 

MIL-W-5038 T-
III 3/4" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5038 Μέτρο 0,35 6 2,10 14 4,90 6 2,10 6 2,10 6 2,10 6 2,10 6 2,10 50 17,50 

MIL-W-530-T II  
3" COTTON 
WEBBING 

(ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-530 Μέτρο 2,30 6 13,80 14 32,20 6 13,80 6 13,80 6 13,80 6 13,80 6 13,80 50 115,00 

MIL-W-5665 III 
2B 1 1/4" 
COTTON 
WEBBING 

(ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 Μέτρο 3,60 1 3,60 3 10,80 1 3,60 1 3,60 1 3,60 1 3,60 2 7,20 10 36,00 

VT-295 TYPE E 
NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
500 gr 

23,52 1 23,52 1 23,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 47,04 

3 CORD -VT-
295 NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
500 gr 

26,40 1 26,40 1 26,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 52,80 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Α-1-7 

./. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

5 

Εξωτερικός 
σάκος 

συσκευασίας 
κυρίως 

αλεξιπτώτου 
(MC1-1D) 

- - - Χ 2,5 
περίπου 

134,73 Χ 6,0 
περίπου 

249,64 Χ 2,5 
περίπου 

110,77 Χ 2,5 
περίπου 

109,37 Χ 2,5 
περίπου 

86,75 Χ 2,5 
περίπου 

87,19 Χ 2,5 
περίπου 

85,27 - 863,72 

SNAP 
FASTENER 
MS27983 

MS27983 Τεμάχιο 0,38 10 3,80 24 9,12 10 3,80 10 3,80 10 3,80 10 3,80 11 4,18 85 32,30 

MIL-C-7219-T III  
NYLON 

ΥΦΑΣΜΑ 
MIL-C-7219 Μέτρο 0,18 2 0,36 5 0,90 2 0,36 2 0,36 3 0,54 3 0,54 3 0,54 20 3,60 

REINFORCING 
COTTON 

CLOTH 12,29 
OZ 

(ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΥΦΑΣΜΑ) 

PIA-C-2002A Μέτρο 1,56 1 1,56 1 1,56 1 1,56 1 1,56 1 1,56 0 0,00 0 0,00 5 7,80 

MIL-T-5038-T III 
3/4 NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 Μέτρο 0,80 21 16,80 51 40,80 21 16,80 21 16,80 21 16,80 20 16,00 20 16,00 175 140,00 

MIL-T-5038-T IV 
1" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 Μέτρο 2,80 14 39,20 34 95,20 14 39,20 14 39,20 14 39,20 15 42,00 15 42,00 120 336,00 

MIL-W-4088-T 
III 1 1/4" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-4088 Μέτρο 1,40 6 8,40 13 18,20 6 8,40 5 7,00 5 7,00 5 7,00 5 7,00 45 63,00 

MIL-W-4088-T 
VIII 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 0,35 7 2,45 18 6,30 7 2,45 7 2,45 7 2,45 7 2,45 7 2,45 60 21,00 

MIL-W-4088-T 
XVII  1" NYLON 

WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 2,30 2 4,60 4 9,20 2 4,60 2 4,60 2 4,60 2 4,60 1 2,30 15 34,50 

MIL-W-4088-T 
VI 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 

(ΙΜΑΝΑΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 3,60 2 7,20 5 18,00 2 7,20 2 7,20 3 10,80 3 10,80 3 10,80 20 72,00 

MIL-W-5664 1" 
ELASTIC TAPE 

(ΤΑΙΝΙΑ) 
MIL-W-5664 Μέτρο 0,44 1 0,44 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,88 

3 CORD -VT-
295 NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
500 gr 

23,52 1 23,52 1 23,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 47,04 

VT-295 TYPE E 
NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
500 gr 

26,40 1 26,40 1 26,40 1 26,40 1 26,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 105,60 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
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Εξάρτυση 
κυρίως 

αλεξιπτώτου                     
(MC1-1D) 

- - - Χ 2,5 
περίπου 

151,84 Χ 6,0 
περίπου 

328,86 Χ 2,5 
περίπου 

153,40 Χ 2,5 
περίπου 

142,40 Χ 2,5 
περίπου 

142,40 Χ 2,5 
περίπου 

142,40 Χ 2,5 
περίπου 

80,90 - 1.142,20 

MIL-C-7219-T III  
NYLON 

ΥΦΑΣΜΑ 
MIL-C-7219 Μέτρο 11,00 1 11,00 1 11,00 1 11,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 33,00 

MIL-T-5038-T III 
1" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5038 Μέτρο 0,50 6 3,00 15 7,50 6 3,00 6 3,00 6 3,00 6 3,00 5 2,50 50 25,00 

MIL-W-4088-T 
VIII 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 1,56 10 15,60 25 39,00 11 17,16 11 17,16 11 17,16 11 17,16 11 17,16 90 140,40 

MIL-W-4088-T 
XIII 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 2,24 26 58,24 64 143,36 26 58,24 26 58,24 26 58,24 26 58,24 26 58,24 220 492,80 

MIL-W-5664 1" 
ELASTIC 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-5664 Μέτρο 3,00 2 6,00 4 12,00 2 6,00 2 6,00 2 6,00 2 6,00 1 3,00 15 45,00 

6 CORD -VT-
295 NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
250 gr 

58,00 1 58,00 2 116,00 1 58,00 1 58,00 1 58,00 1 58,00 0 0,00 7 406,00 

Θόλος 
εφεδρικού 

αλεξιπτώτου 
(T-10R) 

- - - Χ 1,2 
περίπου 

366,48 Χ 2,4 
περίπου 

726,36 Χ 1,2 
περίπου 

367,02 Χ 2,4 
περίπου 

726,36 Χ 1,2 
περίπου 

340,62 Χ 1,8 
περίπου 

521,26 Χ 0,0 
περίπου 

0,00 - 3.048,10 

MIL-C-7020-T1 
36" RIPSTOP 

FABRIC 

MIL-C-7020-
T1 

Μέτρο 3,36 69 231,84 143 480,48 69 231,84 143 480,48 69 231,84 107 359,52 0 0,00 600 2.016,00 

MIL-C-5040-T III 
NYLON ΣΧΟΙΝΙ 

MIL-C-5040 Μέτρο 0,30 280 84,00 570 171,00 280 84,00 570 171,00 280 84,00 420 126,00 0 0,00 2.400 720,00 

MIL-W-4088-T I 
9/16" NYLON 

ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-4088 Μέτρο 0,30 3 0,90 6 1,80 3 0,90 6 1,80 3 0,90 4 1,20 0 0,00 25 7,50 

TUBULAR 
MILW-5625 1" 

NYLON TUBULAR 
ΤΑΝΙΑ 

MILW-5625 Μέτρο 1,48 3 4,44 6 8,88 3 4,44 6 8,88 3 4,44 4 5,92 0 0,00 25 37,00 

MILT-6134 1" 
TUBULAR 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-6134 Μέτρο 0,54 35 18,90 70 37,80 36 19,44 70 37,80 36 19,44 53 28,62 0 0,00 300 162,00 

VT-295 TYPE E 
NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
500 gr 

26,40 1 26,40 1 26,40 1 26,40 1 26,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 105,60 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Α-1-9 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
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ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
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Εξωτερικός 
σάκος 

συσκευασίας 
εφεδρικού 

αλεξιπτώτου 
(T-10R) 

- - - Χ 1,2 
περίπου 

325,34 Χ 2,4 
περίπου 

628,18 Χ 1,2 
περίπου 

294,28 Χ 2,4 
περίπου 

591,92 Χ 1,2 
περίπου 

318,48 Χ 1,8 
περίπου 

435,52 Χ 0,0 
περίπου 

0,00 - 2.593,72 

MIL-C-7219- T 
III NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219 Μέτρο 11,00 1 11,00 2 22,00 1 11,00 2 22,00 2 22,00 2 22,00 0 0,00 10 110,00 

MIL-T-5038-T III 
3/4 NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038 Μέτρο 0,36 9 3,24 18 6,48 9 3,24 18 6,48 9 3,24 12 4,32 0 0,00 75 27,00 

MIL-T-5038-T IV 
1" NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038 Μέτρο 0,80 2 1,60 5 4,00 2 1,60 5 4,00 2 1,60 4 3,20 0 0,00 20 16,00 

MILT-5038-T IV 
1 1/2" NYLON 

WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038 Μέτρο 1,20 1 1,20 2 2,40 1 1,20 2 2,40 2 2,40 2 2,40 0 0,00 10 12,00 

MIL-W-4088-T II 
1" NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 0,64 1 0,64 1 0,64 1 0,64 1 0,64 1 0,64 0 0,00 0 0,00 5 3,20 

MIL-W-4088-T 
VI 1 23/32" 

NYLON 
WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 1,40 3 4,20 6 8,40 3 4,20 6 8,40 3 4,20 4 5,60 0 0,00 25 35,00 

MIL-W-4088-T 
IX  3" NYLON 

WEBBING 
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088 Μέτρο 9,00 1 9,00 1 9,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 18,00 

VELCRO HOOK 
AND PILE 25 

mm 
A-A-55126 Μέτρο 0,86 1 0,86 1 0,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,72 

MS70106 
PARACHUTE 

RIP CORD 
A-A-55126 Μέτρο 22,00 1 22,00 2 44,00 1 22,00 2 44,00 2 44,00 2 44,00 0 0,00 10 220,00 

AN6560-C1 
EYELET 
(ΜΑΤΙΑ) 

MS70106 Τεμάχιο 1,10 2 2,20 5 5,50 2 2,20 5 5,50 2 2,20 4 4,40 0 0,00 20 22,00 

AN6561 
CONTAINER 

CONE 
LOCKING 

AN6560-C1 Τεμάχιο 2,30 2 4,60 5 11,50 2 4,60 5 11,50 2 4,60 4 9,20 0 0,00 20 46,00 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
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50A6153 HOOK 
AND EYE 

AN6561 Τεμάχιο 0,40 7 2,80 14 5,60 7 2,80 14 5,60 7 2,80 11 4,40 0 0,00 60 24,00 

50B6152 CONE 50A6153 Τεμάχιο 5,00 2 10,00 5 25,00 2 10,00 5 25,00 2 10,00 4 20,00 0 0,00 20 100,00 

MIL-T-5666 
WEBBING  
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

50B6152 Τεμάχιο 5,20 3 15,60 7 36,40 4 20,80 7 36,40 4 20,80 5 26,00 0 0,00 30 156,00 

SPRING 16,5" MS70105-2A Τεμάχιο 15,00 6 90,00 12 180,00 6 90,00 12 180,00 6 90,00 8 120,00 0 0,00 50 750,00 

SPRING 12,5" PS70105-3A Τεμάχιο 10,00 12 120,00 24 240,00 12 120,00 24 240,00 11 110,00 17 170,00 0 0,00 100 1.000,00 

VT-295 TYPE E 
NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
250 gr 

26,40 1 26,40 1 26,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 52,80 

Πιλοτάκι 
εφεδρικού 

αλεξιπτώτου 
(T-10R) 

- - - Χ 1,2 
περίπου 

38,34 Χ 2,4 
περίπου 

27,60 Χ 1,2 
περίπου 

11,94 Χ 2,4 
περίπου 

27,22 Χ 1,2 
περίπου 

11,56 Χ 1,8 
περίπου 

21,26 Χ 0,0 
περίπου 

0,00 - 137,92 

MIL-C-7020-T1 
36" RIPSTOP 

ΥΦΑΣΜΑ 
MIL-C-7020 Μέτρο 3,36 2 6,72 5 16,80 2 6,72 5 16,80 2 6,72 4 13,44 0 0,00 20 67,20 

MIL-T-5038-T III 
NYLON ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038 Μέτρο 0,36 5 1,80 11 3,96 5 1,80 11 3,96 5 1,80 8 2,88 0 0,00 45 16,20 

MIL-C-5040-TI 
NYLON ΣΧΟΙΝΙ 

MIL-C-5040 Μέτρο 0,38 9 3,42 18 6,84 9 3,42 17 6,46 8 3,04 13 4,94 0 0,00 74 28,12 

VT-295 TYPE E 
NYLON 

ΚΛΩΣΤΗ 
A-A-59826 

Κώνος των 
250 gr 

26,40 1 26,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 26,40 

6 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3ΟΥ - 4ΟΥ - 

5ΟΥ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

ΚΑΙ 
ΙΔΙΟΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(γ) 

- - - - 21.610,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 21.610,00 

Βούρτσα, 
στένσιλ 

A-A-2903 Τεμάχιο 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 20,00 

Λαβή (Die, 
Fastener, 
Setting) 

89-9758 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
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Καλούπι (Die, 
Fastener, 
Setting) 

89-1407 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Ηλεκτρικός 
κόπτης σχοινιών  

(Hot Knife) 
MRT-10 Τεμάχιο 400,00 1 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 400,00 

Σφυρί χειρός A-A-1305 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Αγκιστρο, 
συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

11-1-343 Τεμάχιο 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 

Κλειδί, Set, Βίδα 
κεφαλής 

υποδοχής 
(τύπου Allen) 

B18.3 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Βελόνα, 
Ταπετσαρίας 
(καμπύλες, 
μέγεθος 3) 

A-A-55066 Τεμάχιο 10,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 

Βελόνα, 
Ταπετσαρίας 
(καμπύλες, 
μέγεθος 5) 

A-A-55066 Τεμάχιο 10,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 

Paddle,  
συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

11-1-152 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Plate, Tension, 
συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

11-1-99 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Πρέσα, ροδέλες 
και μάτια, χειρός 

M370 Τεμάχιο 1.000,00 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00 

Κατσαβίδι με 
πλατύ άκρο 

B107.15 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Διαχωριστής, 
(Γραμμή 

σύνδεσης) 
MILS43243 Τεμάχιο 780,00 1 780,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 780,00 

Διαχωριστής, 
(Γραμμή) 

11-1-3512 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Βιομηχανική 
ραπτομηχανή 

(βαρέων 
φορτίων) 

733R-5 Τεμάχιο 5.400,00 1 5.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5.400,00 

Βιομηχανική 
ραπτομηχανή 

(μεσαίου 
φορτίου) 

255RB-3 Τεμάχιο 3.000,00 1 3.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3.000,00 

Βιομηχανική 
ραπτομηχανή 

(ζικ-ζακ) (μεσαίου 
φορτίου) 

OO-S-
00256/14 

Τεμάχιο 4.500,00 1 4.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4.500,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ρ/Ν 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

6 

Ψαλίδι, μηχανή 
ξακρίσματος 

PD5110-01-
241-4373 

Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Ταινία, μεζούρα GGG-T-106 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Εργαλειοθήκη, 
Απελευθέρωση 

θόλων 
αλεξίπτωτου 

6038 Τεμάχιο 2.000,00 1 2.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2.000,00 

Βάρος, 
συσκευασία 
αλεξιπτώτου 

AA-52197 Τεμάχιο 40,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40,00 

Τραπέζι, 
συσκευασία 
αλεξιπτώτου 

MIL-T-43150 Τεμάχιο 4.000,00 1 4.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (€)  914.646,91 2.009.992,50 892.830,77 1.103.391,41 875.403,07 989.356,65 647.390,75 7.433.012,06 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
(α) Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται στις γραμμές με Α/Α:1 & 2 του ανωτέρω πίνακα και αφορούν στη βασική σύνθεση του 

κυρίως-εφεδρικού αλεξ/του και στη βιβλιογραφία του, δύναται να παρουσιάσουν αυξομείωση (±) έως τριάντα τοις εκατό (30%). 
 
(β) Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται στη γραμμή με Α/Α:5 του ανωτέρω πίνακα και αφορούν στα Ανταλλακτικά Αρχικής 

Υποστήριξης είναι οι προτεινόμενες από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ποσότητες για την επίτευξη διαθεσιμότητας για όλο τον 
κύκλο ζωής του Αλεξ/του και προκύπτουν από το γινόμενο της ποσότητας του κάθε ανταλλακτικού σε ένα αλεξ/το επί του ένα τοις εκατό 
(1%) περίπου της προμηθευόμενης ποσότητας για το Αλεξ/το Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) και επί του μηδέν κόμμα έξι τοις εκατό (0,6%) 
περίπου της προμηθευόμενης ποσότητας για το Εφεδρικό Αλεξ/το (T-10R). Το προκύπτον αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση μη υλοποίησης προμήθειας ενός ανταλλακτικού για οποιοδήποτε έτος, δύναται στο επόμενο 
έτος να προστεθούν οι ποσότητες του έτους ή των ετών που δεν υλοποιήθηκε η εν λόγω προμήθεια. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
ισχύει για μεταφορά από έτος σε έτος επιμέρους ποσοτήτων. 
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(γ) Η προμήθεια των υλικών που αναγράφονται στη γραμμή με Α/Α:6 του ανωτέρω πίνακα και αφορούν στις αναγκαίες συλλογές επισκευών 
τεχνικής υποστήριξης 3ου - 4ου - 5ου κλιμακίου και ιδιοσυλλογές διακρίβωσης καθώς και λοιπές συλλογές τεχνικής υποστήριξης, θα 
υλοποιηθεί μία φορά εντός της ισχύος της Σ-Π (7 έτη). Στη στήλη παρατηρήσεις του πίνακα της εκτελεστικής σύμβασης θα αναγράφεται ο 
αριθμός της εκτελεστικής σύμβασης που υλοποιήθηκε η προμήθεια. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί, θα είναι κενή. 
Συγκεκριμένα στον ανωτέρω πίνακα για λόγους καθαρά και μόνο λογιστικούς έχει υπολογισθεί η προμήθεια εφ’ άπαξ στο 1ο Συμβατικό 
έτος. Η ανάγκη της προμήθειας θα εκδηλώνεται από τον αρμόδιο επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΣ/Γ1) πρίν την σύναψη εκτελεστικής 
σύμβασης. 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
        ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

    ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
        ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
        ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
        ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ (ΤΕΠΣΣΞ) 
                                                       02 Δεκ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
 «ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ» 

ΠΕΔ – Α – 00161/ΕΚΔΟΣΗ 1η/ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 
 

 

 

 

 

 

Η ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η, με την οποία καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
του υλικού από το ΓΕΣ. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
                ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

            ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
                ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
                ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
                ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ (ΤΕΠΣΣΞ) 
                                                              02 Δεκ 21 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 

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 
όπου αυτό είναι διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής 
Κωδικοποίησης σε δεδομένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις. 
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 Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους 
προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα 
που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο. 
 

 Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος 
θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που 
περιέχονται στο συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες 
τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής 
που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια ζωής του συμβολαίου.  
 

 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας 
ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση 
των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων 
γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει 
σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ’ 
ευθείας για τα δεδομένα. 
 

 4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία 
εκτός ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων 
τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/ προμηθευτή και την παροχή 
τους στην Αρχή Προμηθειών. 
 

 5. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν 
το όνομα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό 
σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης 
προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν 
έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που 
δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν. 
 

 6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που 
περιέχονται σ’ αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να 
επισημάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. 
Δε χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν 
ήδη υποβληθεί. 
 

 7. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να 
έρχεται σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε 
πληροφορία αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ.  
 

 8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτελέσεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να 
καλύπτει και της υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 
 

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

 
«1» Βεβαίωση Παροχής Στοιχείων Κωδικοποίησης (Υπόδειγμα) 
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                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
                 ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

             ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
                 ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
                 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
                 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ (ΤΕΠΣΣΞ) 
                                                              02 Δεκ 21 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 

(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 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΑΡΧΗ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

 
 
 
 
 

     

 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα βεβαίωση εκδίδεται σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα (1) για τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ένα (1) για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη 
Σύμβαση (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ), ένα (1) για το Τμήμα Κωδικοποίησης της 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, ένα (1) για τον Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για 
Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί 
με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) και ένα (1) για το αρχείο του ΚΕΥ. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 

  1.  Η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, θα καταρτίζεται 
όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 

  2.  Η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, θα καταρτίζεται 
όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «2» του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 

  3.  Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.3433/2006 εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, θα καταρτίζεται 
όπως καθορίζεται με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «3» του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 

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

  5.  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 

 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 

«1»  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα) 
«2»  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (Υπόδειγμα) 
«3»  Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (Υπόδειγμα) 
 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 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 
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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. 

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 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 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 καμμία 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 
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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. 

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 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 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 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Δ-3-2 

./. 

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. 

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 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 

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 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 
 

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 

«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 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

      1.  Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
 
         α.………………………………………………..,ως Πρόεδρο 
         β.……………………………………………….., 
         γ..……………………………………………….., 
         δ.…………………………………………….…..και 
         ε.……………………………………..………..., ως μέλη, 
 
συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν……..….. (1)……... Διαταγής Συγκρότησης, 
προκειμένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ή / και 
υπηρεσιών της Εκτελεστικής Σύμβασης…………..…. (2)…………..…  η οποία 
αφορά την προμήθεια ή / και εκπαίδευση ή / και εργασία……(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 ή / 
και υπηρεσίες της Εκτελεστικής Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο 
Παράρτημα) τα οποία αποτελούν……. (9)…..  του συμβατικά συμφωνημένου προς 
παράδοση υλικού ή / και υπηρεσίες. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά ή / 
και υπηρεσίες 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. 
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         ε.  Το σύνολο της… (2)…..  Εκτελεστικής Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους 
της που αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
ποιοτικούς, εν γένει όρους των υπό προμήθεια υλικών ή / και υπηρεσιών, στον 
τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου, καθώς και στην 
συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες 
υλικού ή / και υπηρεσιών. 
         στ. …….……..(10)……………… 
         ζ.  ……………………………….. 
         η.  …………………………..…… 
         θ.  ……..………………………… 
         ι.  Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 
προέβησαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών ή / 
και υπηρεσιών, 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 ή / και υπηρεσίες 
πληρούν, από ποιοτική άποψη, τους όρους της…..(2)….  Εκτελεστικής Σύμβασης 
και κατά συνέπεια, μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της 
Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

      5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των 
προσκομισθέντων υλικών ή / και υπηρεσιών, (η συνέχεια της παραγράφου 
αναγράφεται μόνο όταν υφίστανται υλικά) 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 
(15). 
 

Η Επιτροπή 
 

          -Ο-                                      -Τα- 
       Πρόεδρος                                   Μέλη 
 

                                          α. 
 

                                          β. 
 

                                          γ. 
 

                                          δ. 
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                -Ο-                                    -Ο- 
            Διαχειριστής                            Προμηθευτής 
   (μόνο για υλικά που παρέλαβε)       (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 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 Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά ή / και υπηρεσίες της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην 
 Επιτροπή το κείμενο της Εκτελεστικής 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 Εκτελεστική 
 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) 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. 
(15) Πρωτότυπο: Φορέας Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις 
 Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με 
 την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) Αντίγραφα: (α) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (β) 
 Διαχειριστής Υλικού (για  υλικά) (γ) ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ                
 (δ) ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ (για  υλικά) ή/και ΓΕΣ/ΔΕΔ (για υπηρεσίες) (ε) Όπου αλλού 
 απαιτείται. 
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Σημείωση: 
Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς 

διευκόλυνση της Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών ή/και 
υπηρεσιών, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως παράρτημα του Πρωτοκόλλου, 
αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Εκτελεστική Σύμβαση. 
Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα 
προς έλεγχο υλικά ή/και υπηρεσίες στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως 
πριν την παρένθεση. Επιπρόσθετα στην κατάσταση των υπό προμήθεια υλικών 
να υπάρχει στήλη στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του κάθε 
επιμέρους υλικού. 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 

      1.  Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
 
         α.………………………………………………..,ως Πρόεδρο 
         β.……………………………………………….., 
         γ..……………………………………………….., 
         δ.…………………………………………….…..και 
         ε.……………………………………..………..., ως μέλη, 
 
συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν……..….. (1)……... Διαταγής Συγκρότησης, 
προκειμένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ή / και 
υπηρεσιών της Εκτελεστικής Σύμβασης…………..…. (2)…………..…  η οποία 
αφορά την προμήθεια ή / και εκπαίδευση ή / και εργασία……(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 ή / 
και υπηρεσίες της Εκτελεστικής Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο 
Παράρτημα) τα οποία αποτελούν……. (9)…..  του συμβατικά συμφωνημένου προς 
παράδοση υλικού ή / και υπηρεσίες. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά ή / 
και υπηρεσίες 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. 
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         ε.  Το σύνολο της… (2)…..  Εκτελεστικής Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους 
της που αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
ποιοτικούς, εν γένει όρους των υπό προμήθεια υλικών ή / και υπηρεσιών, στον 
τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου, καθώς και στην 
συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες 
υλικού ή / και υπηρεσιών. 
         στ. …….……..(10)……………… 
         ζ.  ……………………………….. 
         η.  …………………………..…… 
         θ.  ……..………………………… 
         ι.  Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 
προέβησαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών ή / 
και υπηρεσιών, 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 ή / και υπηρεσίες δεν 
πληρούν, από ποιοτική άποψη, τους όρους της…..(2)….  Εκτελεστικής Σύμβασης 
και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων 
της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή οι ακόλουθες 
παρεκκλίσεις των ελεγχθέντων υλικών, σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην 
σύμβαση: 
 

         α.  ……………(12)……………… 
         β.  ….…………………………….. 
         γ.  ………………………………… 
         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 
(16). 
 

Η Επιτροπή 
 

          -Ο-                                      -Τα- 
       Πρόεδρος                                   Μέλη 
 

                                          α. 
 

                                          β. 
 

                                          γ. 
 

                                          δ. 
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                -Ο-                                    -Ο- 
            Διαχειριστής                            Προμηθευτής 
   (μόνο για υλικά που παρέλαβε)       (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 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 Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά ή / και υπηρεσίες της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην 
 Επιτροπή το κείμενο της Εκτελεστικής 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 Εκτελεστική 
 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 ή / και υπηρεσία, οι αποκλίσεις που 
 διαπιστώθηκαν και καθιστούν το υλικό ή / και υπηρεσία μη παραληπτέο/α. 
(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. 
(16) Πρωτότυπο: ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ Αντίγραφα: (α) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 (β) Διαχειριστής Υλικού (για υλικά) (γ) Φορέας Πληρωμής 
 (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις 
 Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
 υποχρέωσης) (δ) ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ (για υλικά) ή/και ΓΕΣ/ΔΕΔ (για υπηρεσίες) (ε) 
 Όπου αλλού απαιτείται. 
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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 Εκτελεστική 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 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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./. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

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.……………………………………………….., 
         γ..……………………………………………….., 
         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 ή / και υπηρεσιών της Εκτελεστικής Σύμβασης 
……(2)………., η οποία αφορά την προμήθεια ή / και εκπαίδευση ή / και εργασία 
……(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 ή / και υπηρεσίες 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………..(8)……………………………………………………... 
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      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 (9 & 10). 
 

Η Επιτροπή 
 

          -Ο-                                      -Τα- 
       Πρόεδρος                                   Μέλη 
 

                                          α. 
 

                                          β. 
 

                                          γ. 
 

                                          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 Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά ή / και υπηρεσίες της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(4) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(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 ή / και υπηρεσίες θα παραληφθούν ή θα απορριφθούν 
 κατά περίπτωση. 
(9) ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Πρωτότυπο: Φορέας Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για 
 Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα 
 ορισθεί με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) Αντίγραφα: (α) 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (β) Διαχειριστής Υλικού (για υλικά) (γ) 
 ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ (δ) ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ (για υλικά) ή/και ΓΕΣ/ΔΕΔ 
 (για υπηρεσίες) (ε) Όπου αλλού απαιτείται. 
(10) ΑΠΟΡΡΙΨΗ : Πρωτότυπο: ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ Αντίγραφα: (α) 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (β) Διαχειριστής Υλικού (για υλικά) (γ) Φορέας Πληρωμής 
 (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις 
 Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
 υποχρέωσης) (δ) ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ (για υλικά) ή/και ΓΕΣ/ΔΕΔ (για υπηρεσίες) (ε) 
 Όπου αλλού απαιτείται. 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Πίνακας Εκπαιδεύσεων 
«2» Αντικείμενα Εκπαιδεύσεως 
«3» Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Εκπαίδευσης (Υπόδειγμα) 
«4» Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης (Υπόδειγμα) 
 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΝΩΝ ΤΟΠΟΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Εκπαίδευση προσωπικού «ειδικότητας» 
(RIGGER) στη συσκευασία και επιδιόρθωση 
«εμπλοκών», φθορών/βλαβών 

14 - 20 άτομα / 
εκπαιδευτική σειρά 

Σχολή 
Αλεξιπτωτιστών 

(ΣΧΑΛ), 
Ασπρόπυργος 

Αττικής 

5 ημέρες 
Δύο (2) εκπαιδευτικές 
σειρές συνολικά 

2 
Εκπαίδευση προσωπικού – «Επιθεωρητή» 
(MASTER RIGGER) 

2 - 5 άτομα / 
εκπαιδευτική σειρά 

Σχολή 
Αλεξιπτωτιστών 

(ΣΧΑΛ), 
Ασπρόπυργος 

Αττικής 

5 ημέρες 
Δύο (2) εκπαιδευτικές 
σειρές συνολικά 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 
 

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 

ΑΝTIKEIMENA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
 

1. Εκπαίδευση προσωπικού «ειδικότητας» (RIGGER) στη συσκευασία και επιδιόρθωση «εμπλοκών», φθορών/βλαβών. 
 

 Αυτό το μάθημα παρέχει οδηγίες και γνώσεις λειτουργίας και συντήρησης πεδίου για τα κύρια και εφεδρικά αλεξίπτωτα, 
περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα αντικείμενα: 
 

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

GENERAL ΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝ, EQUIPMENT DΕSCRΙΡΤΙΟΝ ΑΝD 
THEORY OF ΟΡΕRΑΤΙΟΝ 

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡRΕVΕΝΤΙVΕ MAINTENANCE ΙΝSΤRUCΤΙΟΝS 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ SERVICE UΡΟΝ RECEIPT 

4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ 
ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΑΛΕΞ/ΤΟΥ 

ASSEMBLING ΤΗΕ TROOP BACK PARACHUTE ΑΝD 
RESERVE PARACHUTE 

5 ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ SHAKEOUT ΑΝD AIRING 

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ CLEANING ΑΝD DRYING 

7 ΕΛΕΓΧΟΙ RIGGER RIGGER CHECKS 

8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ/ΓΛΥΚΟ 
ΝΕΡΟ 

SALTWATER/FRESHWATER CΟΝΤΑΜΙΝΑΤΙΟΝ 
ΙΝSΡΕCΤΙΟΝ 

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PACKING PROCEDURES 

10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΡRΕΡΑRΑΤΙΟΝ FOR STORAGE ΑΝD SHIPMENT 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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2. Εκπαίδευση προσωπικού – «Επιθεωρητή» (MASTER RIGGER) 
 
 Για το μάθημα Master Rigger επιλέγονται 2-5 από τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα Rigger. Το 
μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: 
 

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ SEWING PROCEDURES 

2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SEARING ΑΝD WAXING 

3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ MARKING ΑΝD STENCΙLING 

4 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΕΞ/ΤΟ ΡΕRΜΙTTΕD REPAIRS ΙΝ ΤΗΕ ΜΑΙΝ PARACHUTE 

4Α ΑΓΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BRIDLE LΟΟΡ, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 

4Β ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ORIFICE EDGE REINFORCEMENT, REPAIR 

4Γ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΕΧ VΕΝΤ LINES, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 

4Δ ΑΝΩ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ UPPER LATERAL ΒΑΝD, REPAIR 

4Ε ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΡΑΦΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ RADIAL SEAM, REPAIR 

4ΣΤ ΑΚΤΙΝΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RADIAL ΤΑΡΕ, REPLACEMENT 
4Ζ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GORE SΕCΤΙΟΝS, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 
4Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ LOWER LATERAL ΒΑΝD, REPAIR 
4Θ ΖΩΝΗ ΤΣΕΠΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POCKET ΒΑΝD, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 
4Ι V-TABS, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ V-TABS, REPAIR AND REPLACEMENT 

4ΙΑ ΔΙΧΤΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΤΙ-ΙΝVΕRSΙΟΝ ΝET, ΙΝSΡΕCΤΙΟΝ, REPAIR ΑΝD 
REPLACE 

4ΙΒ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

SUSPENSION LΙΝΕ, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 

4ΙΓ ΓΕΦΥΡΑ ΙΜΑΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CONTROL LΙΝΕ BRIDLE, REPAIR AND REPLACEMENT 

4ΙΔ ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTROL LIΝΕ, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 
4ΙΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
CONNECTOR LΙΝΚ ASSEMBLY, REPAIR ΑΝD 
REPLACEMENT 

4ΙΣΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΩΣΕΩΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

RISERS, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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4ΙΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

DΕΡLΟΥΜΕΝΤ BAG, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 

4ΙΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

HARNESS ASSEMBLY, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 

4ΙΘ ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

PACK TRAY, REPAIR ΑΝD REPLACEMENT 

 
3. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα υποβοηθείται και θα υποστηρίζεται με γραφικό υλικό και βίντεο που παρέχονται από την 

εταιρεία «PARAFLY S.A.» ως κατασκευαστής και υπεργολάβος 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 
 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ)           
02 Δεκ 21 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

  
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 
 

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με το παρόν βεβαιώνει και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
συναποδέχεται ότι, η εκπαίδευση ……(1)……., η οποία διεξήχθη στην έδρα 
της……(2)………., από ………(3)………..έως ………(3)………., έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρίθμ……(4)…….Εκτελεστική 
Σύμβαση. 

 

…………(5)…………….202… 
 

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος  
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (6) 

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος  
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 
 
 

Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 

(1) Γράφεται ο τύπος εκπαίδευσης : RIGGER ή MASTER RIGGER. 
(2) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης (ΣΧΑΛ). 
(3) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης. 
(4) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(5) Γράφεται ο τόπος και η ημερομηνία σύνταξης του πιστοποιητικού. 
(6) Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ορίζεται ο Δκτής της 
 ΣΧΑΛ, στην έδρα του οποίου διεξήχθη η εκπαίδευση. 
(7) Στο παρόν πιστοποιητικό επισυνάπτεται κατάσταση με τα στοιχεία των 
 στελεχών που παρακολούθησαν επιτυχώς την συγκεκριμένη εκπαίδευση. 
(8) Πρωτότυπο: Φορέας Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις 
 Προμήθειας, ενώ για τις Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με 
 την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) Αντίγραφα: (α) ΓΕΣ/ΔΕΔ (β) 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (γ) ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ (δ) ΣΧΑΛ (ε) Όπου αλλού 
 απαιτείται. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 
 

Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
                ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» 
ΣΤΗ Φ. 604/130639/Σ. 22066 
 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 

           ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ (ΣΧΑΛ) 
           ………………………(1)…………….. 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι τα υλικά του παρακάτω πίνακα παρελήφθησαν την 

……..(2)…… από την εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», στο πλαίσιο 
της ……(3)…. Εκτελεστικής Σύμβασης υπ’ αρίθμ………(4)………., έχουν χρεωθεί 
στη ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ (ΣΧΑΛ) σύμφωνα με την ΑΙΤΗΣΗ -
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΔΔΥ) υπ’ 
αρίθμ………(5)…………….. και έχουν αποθηκευτεί στην αποθήκη της ΣΧΑΛ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

P/N NSN ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                     -Ο-                                              -Ο- 
                 ΔΚΤΗΣ                                     ΔΧΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 
 
 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 
(1) Γράφεται ο τόπος και η ημερομηνία σύνταξης του αποδεικτικού. 
(2) Γράφεται η ημερομηνία παραλαβής του υλικού. 
(3) Γράφεται η σειρά υλοποίησης της Εκτελεστικής Σύμβασης (1η ή 2η ή 3η κ.ο.κ.) 
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(4) Γράφεται ο αριθμός της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(5) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία σύνταξης της αίτησης. 
(6) Το παρόν αποδεικτικό εκδίδεται σε πέντε (5) αντίγραφα: ένα (1) για τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ένα (1) για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη 
Σύμβαση (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ), ένα (1) για το ΓΕΣ/ΔΕΔ, ένα (1) για τον Φορέα 
Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ για Συμβάσεις Προμήθειας, ενώ για τις 
Συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης θα ορισθεί με την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης) στον οποίο επίσης αποστέλλονται και ο προβλεπόμενος αριθμός 
ΑΔΔΥ και ένα (1) για το αρχείο της ΣΧΑΛ. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «H» ΣΤΗΝ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΣΥ) ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (MC1-1D) ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (T-10R) 
 

 Στο παρόν Παράρτημα προσδιορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι 
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιείται η «Εν Συνεχεία 
Υποστήριξη (ΕΣΥ)» των υπό προμήθεια ΑΠΣΙΕΑ1, όπου τα προς προμήθεια 
συμβατικά είδη (συμβατικά υλικά και συμβατικές υπηρεσίες) προσδιορίζονται στην 
Προσθήκη «2» του παρόντος Παραρτήματος. 

 
 1. Γενικά - Αντικείμενο της παρούσας ΕΣΥ 

 
 α. Με τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ)», περιγράφεται κάθε 
δραστηριότητα και κάθε διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση ενός 
αμυντικού συστήματος ή υλικού σε λειτουργική κατάσταση και τη προκαθορισμένη 
επιχειρησιακή διαθεσιμότητα2 ή/και τη βελτίωση των αρχικών του προδιαγραφών, 
μετά από την αγορά ή την απόκτησή του. 
 
 β. Αντικείμενο της ΕΣΥ, είναι όλες οι δραστηριότητες και οι 
διαδικασίες που συνθέτουν την έννοια της «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» των 
ΑΠΣΙΕΑ (MC1-1D και T-10R) και αφορούν σε θέματα προμήθειας υλικών και 
παροχής υπηρεσιών, σχετικά με την: 
 
   (1) Συντήρηση 1ου – 5ου Κλιμακίου. 
 
   (2) Επισκευή 1ου – 5ου Κλιμακίου. 
 
   (3) Επί Τόπου Τεχνική Υποστήριξη. 

                                                 
1ΑΠΣΙΕΑ : Αλεξίπτωτα Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων 
2Το σύνολο των αναφερόμενων στη παρούσα εν συνεχεία υποστήριξη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
επιχειρησιακή διαθεσιμοτητα των αλεξιπτώτων που, δεν θα θέτουν το σύστημα (αλεξίπτωτο) εκτός 
λειτουργίας, άνω των δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 4.11.1.1.2.7.7.2 της ΠΕΔ-Α-
00161/1η Έκδοση. 
Οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι συντήρησης, επισκευών και παραμονής του αλεξιπτώτου και των 
απαρτίων, εκτός επιχειρησιακής διαθεσιμότητας, είναι μια (1) ημέρα για εργασίες προληπτικής 
συντήρησης 1ου - 2ου κλιμακίου, πέντε (5) ημέρες για επανορθωτική συντήρηση (3ο κλιμάκιο) και 
δέκα (10) ημέρες για επισκευές - ανακατασκευές (4ο - 5ο κλιμάκιο), χωρίς να συνυπολογίζονται 
ημέρες διακρίβωσης – μεταφοράς, σύμφωνα με την παρ. 4.11.1.1.2.7.5 της ΠΕΔ-Α-00122/1η 
Έκδοση. Οι προαναφερθέντες χρόνοι αφορούν σε εργασίες ενός αλεξιπτώτου. 
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   (4) Τεχνική υποστήριξη (μη δυνάμενη να παρασχεθεί από το 
τεχνικό προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας – ΣΥ). 
 
   (5) Διενέργεια ελέγχων και διακριβώσεων. 
 
   (6) Εκπαίδευση. 
 
   (7) Προμήθεια υλικών βασικής σύνθεσης – εργαλείων – 
ανταλλακτικών. 
 
   (8) Βιβλιογραφία. 
 
   (9) Ανακατασκευή/εκσυγχρονισμό/τεχνικέςβελτιώσεις/αναβάθμιση του 
συνόλου του συμβατικού είδους ή μέρος του εξοπλισμού αυτού. 
 
   (10) Επέκταση των προβλεπόμενων από την Συμφωνία Πλαίσιο 
(Σ-Π) παρεχόμενων εγγυήσεων. 
 
 γ. Με τον όρο «Αλεξίπτωτο Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) 
μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R)», εννοούμε το πλήρες αλεξίπτωτο όπως 
ορίζεται στην Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) και στο σύνολο της εν λόγω προμήθειας 
που περιλαμβάνει: 
 
   (1) Αλεξίπτωτο Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) 
 
    (α) Κύριο θόλο. 
 
    (β) Εσωτερικό σάκο συσκευασίας. 
 
    (γ) Στατικό ιμάντα μετά άγγιστρου 15΄. 
 
    (δ) Στατικό ιμάντα άνευ άγγιστρου 15΄. 
 
    (ε) Εξωτερικό σάκο συσκευασίας. 
 
    (στ) Εξάρτυση κυρίου αλεξιπτώτου. 
 
    (ζ) Ιμάντες αντώσεως. 
 
    (η) Σάκο μεταφοράς. 
 
   (2) Εφεδρικό Αλεξίπτωτο (T-10R) 
 
    (α) Θόλο εφεδρικού. 
 
    (β) Εξωτερικό σάκο συσκευασίας. 
 
    (γ) Λοιπό εξοπλισμό. 
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 δ. Όλα τα ανωτέρω υλικά καθώς και τα ολοκληρωμένα 
υποσυγκροτήματα αυτών (όπου υφίστανται), τα εργαλεία, οι συλλογές εργαλείων, 
τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα, η βιβλιογραφία, η εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
– επισκευής και η εκπαίδευση στα ΑΠΣΙΕΑ, θα ονομάζονται για τις ανάγκες της 
ΕΣΥ «ΕΙΔΗ» (ενίοτε θα αναφέρονται και ως ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ). 
 
 ε. Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΕΣΥ, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει, ολοκληρώσει, κατασκευάσει, 
ελέγξει, πιστοποιήσει, πωλήσει και παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 
ΕΙΔΗ», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι 
υποχρεωμένος εφόσον το επιθυμεί, να προμηθευτεί τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να αποδεχθεί αυτά οριστικά, και να καταβάλλει την αξία τους, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, όπως καθορίζεται παρακάτω: 
 
   (1) Συντήρηση και επισκευή, τυπωμένων απαρτίων, κύριων 
συγκροτημάτων, λοιπών υποσυγκροτημάτων, οργάνων, συσκευών ελέγχου, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 «Εκτέλεση 
Συντηρήσεων - Επισκευών». 
 
   (2) Συντήρηση, επισκευή, διενέργεια τεχνικών ελέγχων, 
συνδρομή σε εργασίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στις εγκαταστάσεις του ή στις θέσεις 
αποθήκευσης/χρήσης των αλεξιπτώτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 4 «Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης». 
 
   (3) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην παράγραφο 5 «Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών». 
 
   (4) Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην παράγραφο 6 «Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου». 
 
   (5) Εκπαίδευση χειριστών - τεχνικών, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην παράγραφο «Παροχή Εκπαίδευσης». 
 
   (6) Προμήθεια υλικών βασικής σύνθεσης, εργαλείων, συλλογών 
εργαλείων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, βασικών παρελκομένων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 8 «Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων 
- Ανταλλακτικών». 
 

   (7) Προμήθεια πάσης φύσεως βιβλιογραφίας σχετικής με το 
χειρισμό και τη συντήρηση όλων των κλιμακίων των ΑΠΣΙΕΑ, και των 
περιφερειακών του υλικών και εξαρτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 9 «Προμήθεια Βιβλιογραφίας». 
 

 στ. Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ θα παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας ΕΣΥ. Ειδικότερα τα είδη των υποπαραγράφων α, β, γ, δ και ε της 
ανωτέρω παραγράφου μπορεί να καλούνται και «ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», ενώ τα είδη των υποπαραγράφων στ και ζ της ανωτέρω 
παραγράφου μπορεί να καλούνται και «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ή «ΥΛΙΚΑ». 
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 ζ. Προτάσεις για τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις ή/και τεχνικές 
βελτιώσεις στη διαμόρφωση των ΥΛΙΚΩΝ, θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 10 
«Τροποποιήσεις Υλικών». 
 

 η. Οι αιτήσεις από πλευράς ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για προμήθεια υλικών ή 
παροχή υπηρεσιών, οι προσφορές από πλευράς ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και η αποδοχή 
ή απόρριψη αυτών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα συντάσσονται, θα ανταλλάσσονται και 
θα ισχύουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 11 «Αίτηση Τεχνικής 
Υποστήριξης – Εντολή /-ές». Οι όροι που περιλαμβάνονται στην εν λόγω ΕΣΥ, θα 
ισχύουν για κάθε Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ που θα τοποθετείται στο πλαίσιο της 
παρούσας Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π). 
 

 ι. Εγγυήσεις σύμφωνα με την Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) ή/και τυχόν 
επέκταση των προβλεπόμενων από την Σ-Π παρεχόμενων εγγυήσεων καλής 
λειτουργίας για τα πάσης φύσεως υλικά, τα ανταλλακτικά καθώς και για τις 
εκτελούμενες εργασίες, θα παρέχονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 12 «Εγγύηση Υλικών - Εργασιών». 
 

 ια. Όλα τα ΥΛΙΚΑ, όταν θα παραδοθούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα είναι 
πρόσφατης (εντός 12μήνου από υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης) 
κατασκευής και σχεδίασης, πλήρη, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης 
τεχνολογίας, αναγραφόμενου υποχρεωτικώς του έτους κατασκευής, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ - Α - 00161, Έκδοση 
1η, 08 Μαρ 2016) και τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΣΥ. 
 

 2. Ορισμοί - Ακρωνύμια 
 

 α. Για τους σκοπούς αυτής της ΕΣΥ, οι χρησιμοποιούμενοι όροι, 
ορισμοί και ακρωνύμια, θα ισχύουν με την έννοια που τους αποδίδεται στη 
Προσθήκη «1» Πίνακας Ορισμών - Ακρωνυμίων. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι άλλοι 
όροι, ακρωνύμια ή συντομογραφίες, είναι δυνατό να ορίζονται και σε άλλα σημεία 
της παρούσας ΕΣΥ. 
 
 β. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ΕΣΥ, 
οποιοσδήποτε όρος, ο οποίος δεν καθορίζεται ρητά στην παρούσα, θα έχει την 
έννοια, που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού 
Δικαίου. 
 
 3. Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών 
 
 α. Με την Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών στο πλαίσιο αυτής 
της ΕΣΥ, εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών συντήρησης/επισκευής και η 
επιθυμητή διαθεσιμότητα (σύμφωνα με τη σχετική απόφαση κατακύρωσης) των 
ΑΠΣΙΕΑ, του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μέσω της κατά προτεραιότητα επιδιόρθωσης 
παρουσιαζομένων βλαβών ή/και αποκατάστασης δυσλειτουργιών των 
συστημάτων ή υποσυστημάτων – συγκροτημάτων τους, στις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 
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 β. Η επιθεώρηση, η συσκευασία, η σήμανση, η παράδοση, η 
μεταφορά, και η παραλαβή των προς επισκευή υλικών, θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους αυτής της ΕΣΥ. 
 
 γ. Για τη χρέωση των εργασιών συντήρησης/επισκευών, έχει 
καταρτισθεί ένας πλήρης κατάλογος κοστολόγησης των απαιτουμένων υλικών και 
επισκευών των ΑΠΣΙΕΑ, όπως περιγράφεται στη Προσθήκη «2» του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 
 δ. Όταν απαιτείται Εκτέλεση Συντήρησης - Επισκευών, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΣΥ) με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ, θα αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την 
απαίτηση με «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης», σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Προσθήκης «3», όπου θα αναφέρονται: 
 
   (1) Αναλυτική περιγραφή του είδους της απαίτησης 
συντήρησης/βλάβης ή των βλαβών για τις οποίες απαιτείται η αποστολή του 
υλικού στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
   (2) Ακριβής περιγραφή των προς συντήρηση/επισκευή υλικών 
(ποσότητα, περιγραφή, Ρ/Ν, διαστάσεις, βάρος, αριθμός συσκευασιών, κλπ.). 
 
   (3) Η επιθυμητή ημερομηνία για τη συντήρηση/επισκευή. 
 
   (4) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν προηγηθεί 
στα προς επισκευή υλικά. 
 
   (5) Το εκτιμώμενο κόστος της συντήρησης/επισκευής, σύμφωνα 
με τις τιμές του συμφωνηθέντος καταλόγου. 
  
   (6) Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
 ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την αίτηση και θα απαντά σε 
διάστημα δύο (2) εργασίμων ημερών, αναφέροντας τη δυνατότητα εκτέλεσης της 
συντήρησης/επισκευής, το εκτιμώμενο κόστος και την εκτιμώμενη διάρκειά τους, η 
οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες (για κάθε 
αλεξίπτωτο) από την ημερομηνία άφιξης των υλικών στις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, χωρίς να συνυπολογίζονται ημέρες 
διακρίβωσης – μεταφοράς. 
 
 στ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού 
εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ και προβεί σε σύναψη 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, με τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «2» της Προσθήκης «4» για Εκτέλεση Επισκευών. Με τη λήψη 
της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ’ 
ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η 
οικονομική δέσμευση. 
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 ζ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να 
εξασφαλίζει την άδεια για προσωρινή εισαγωγή των υλικών και να ειδοποιεί τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ότι δύναται να τα αποστείλει. 
 
 η. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ειδοποιεί εγκαίρως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ότι 
αποστέλλει τα ΥΛΙΚΑ που χρήζουν συντήρησης/επισκευής, κοινοποιώντας τα 
φορτωτικά έγγραφα. 
 
 θ. Η αποστολή των υλικών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα γίνεται με 
απευθείας παράδοσή τους στην έδρα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 
 
 ι. Με κοινή συμφωνία των δύο Μερών, θα επιλεγεί μια μεταφορική 
εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιεί τη μεταφορά των υλικών από και 
προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όταν αυτό ζητηθεί από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
 ια. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θα επιβεβαιώνει 
εγγράφως την άφιξη των υλικών στην έδρα του και θα επιστρέφει στον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το ΥΛΙΚΟ, υπογεγραμμένα με 
την ημερομηνία παραλαβής. 
 
 ιβ. Μετά την παραλαβή των προς συντήρηση/επισκευή ΥΛΙΚΩΝ από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και την αποσυναρμολόγησή τους στις 
εγκαταστάσεις του, θα ενημερώνεται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ για το ακριβές κόστος της 
συντήρησης - επισκευής. Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος συντήρησης - 
επισκευής υπερβαίνει αυτό που εκτιμήθηκε αρχικά, η συντήρηση - επισκευή θα 
πραγματοποιείται μετά την τελική έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Αντίστοιχα σε 
περίπτωση που το πραγματικό κόστος συντήρησης - επισκευής υπολείπεται 
αυτού που εκτιμήθηκε αρχικά, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα επιβαρύνεται ΜΟΝΟ με το 
πραγματικό κόστος. 
 
 ιγ. Η επισκευή των υλικών θα γίνεται κατά προτεραιότητα η οποία θα 
διακρίνεται σε δύο βαθμίδες, την επείγουσα προτεραιότητα και την κανονική. 
 
 ιδ. Εφόσον ο απαιτούμενος χρόνος για την Εκτέλεση Συντήρησης - 
Επισκευών, υπερβαίνει αυτόν που έχει αρχικά υπολογισθεί, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει εγγράφως τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
για τους λόγους που προκάλεσαν την καθυστέρηση και τον εκτιμώμενο νέο 
απαιτούμενο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια των επισκευών δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένου του χρόνου για τη 
μεταφορά των υλικών. Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου των 60 ημερών, θα 
θεωρείται η επιβεβαιωμένη ημερομηνία λήψης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της 
«Εντολής» του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σχετικά με την συντήρηση - επισκευή των 
βεβλαμένων υλικών. 
 
 ιε. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ κατά τη διάρκεια του κύκλου συντήρησης - 
επισκευής μπορεί να αναβιβάσει την προτεραιότητα επισκευής σε υψηλότερο 
επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος επισκευής θα είναι αντίστοιχο της νέας 
προτεραιότητας. 
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 ιστ. Στην περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν εγκρίνει ή δεν αποδεχθεί 
την συντήρηση - επισκευή υλικών, τότε αυτά θα επιστρέφονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
Τα κόστη αποσυναρμολόγησης και επιθεώρησης (αναλυτική καταγραφή και 
αναφορά), τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής των υλικών, καθώς και τυχόν λοιπά 
έξοδα στην Ελλάδα, θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

 ιζ. Η επιστροφή των υλικών, σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνεται 
σύμφωνα με τους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τη Διεθνή 
Εμπορική Πώληση (INCOTERMS 2000). 
 

 ιη. Όλα τα υλικά, άχρηστα ή/και μη επισκευάσιμα, που θα 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών, αποτελούν περιουσία του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα επιστρέφονται σ’ αυτόν. 
 

 ιθ. Μετά την παραλαβή των συντηρημένων - επισκευασθέντων 
υλικών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και σε διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, θα 
ενημερώνεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, για όποια περίπτωση ελαττώματος, 
δυσλειτουργίας ή μη αποκατάστασης της βλάβης παρά την επισκευή. Σ΄ αυτή την 
περίπτωση τα υλικά θα επαναποστέλλονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα 
επισκευάζονται χωρίς κόστος. Το κόστος μεταφοράς και επισκευής θα βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
  
 κ. Σε περίπτωση βλάβης υλικού υπό εγγύηση (είτε για νέο υλικό είτε 
για υλικό από επισκευή) ή λοιπών διαφορών (διαφορά στην ποσότητα, στο Ρ/Ν, 
κλπ) και απαίτηση αποκατάστασης της ανωμαλίας, θα ακολουθούνται τα 
παρακάτω: 
 

   (1) Θα συμπληρώνεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα 
αποστέλλεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός 20 εργάσιμων ημερών από το συμβάν, 
«Αναφορά Βλάβης- Απαίτηση Εγγύησης», όπως το υπόδειγμα της Προσθήκης 
«7». 
 

   (2) Εάν η απαίτηση εγγύησης γίνει αποδεκτή από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το βεβλαμμένο υλικό θα επιστρέφεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και 
αυτός θα επιστρέφει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ νέο αντίστοιχο υλικό, εφόσον η εγγύηση 
αφορούσε προμήθεια νέου υλικού ή επισκευασμένο (το ίδιο ή άλλο), εφόσον η 
εγγύηση αφορούσε υλικό μετά από επισκευή. Σε αυτή τη περίπτωση, όλα τα έξοδα 
μεταφοράς και αντικατάστασης του υλικού με άλλο καινούριο ή επισκευής του 
συγκεκριμένου υλικού ή αντικατάστασής του με άλλο επισκευασμένο, θα 
καλύπτονται πλήρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα ισχύει νέος χρόνος 
εγγύησης, από την παράδοσή του στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   (3) Σε περίπτωση που η απαίτηση εγγύησης απορριφθεί ή δεν 
βρεθεί βλάβη στο υλικό, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστέλλει Τεχνική Έκθεση για να 
τεκμηριώσει την απόρριψη και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλλει όλα τα έξοδα 
μεταφοράς, συσκευασίας και επιθεώρησης που προκύπτουν. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει 
το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόρριψη μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση 
των επιστρεφομένων υλικών, σε περίπτωση που οι ίδιες συνθήκες βλάβης 
εξακολουθούν να παρουσιάζονται. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα συμφωνούν 
σε κοινά αποδεκτή λύση για διευθέτηση του προβλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση  
θα οδηγείται σε διαιτησία. 
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 κα. Οι πληρωμές για την Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 23 έως 26 
του παρόντος και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
 
 4. Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης 

 
 α. Σκοπός της Παροχής Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης στο 
πλαίσιο αυτής της ΕΣΥ, είναι η εξασφάλιση της άμεσης ανταπόκρισης των 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, στις 
αιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για ενδεχόμενη επιτόπια επείγουσα επισκευή των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ από ομάδα τεχνικών, στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
 β. Η Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης μπορεί να 
περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, τα παρακάτω: 
 
   (1) Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για διάγνωση βλάβης και επισκευή. 
 
   (2) Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για τεχνικούς ελέγχους. 
 
   (3) Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης. 
 
   (4) Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για παροχή βοήθειας σε εργασίες ανακατασκευής - 
αναβάθμισης. 
 
 γ. Όταν απαιτείται Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΣΥ) με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ, θα αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την 
απαίτηση με το έντυπο «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης» όπως το υπόδειγμα της 
Προσθήκης «3», όπου θα αναφέρονται: 
 
   (1) Αναλυτική περιγραφή του είδους της βλάβης ή των βλαβών 
για τις οποίες καλείται ο ειδικός τεχνικός του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και η ακριβής 
περιγραφή των προς επισκευή υλικών (Ρ/Ν-NSN). 
 
   (2) Η επιθυμητή ημερομηνία για την εργασία. 
 
   (3) Ανταλλακτικά και εργαλεία που διατίθενται στις 
εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για την επιτόπου επισκευή των βεβλαμένων 
υλικών. 
 
   (4) Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την οργάνωση και την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
   (5) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν προηγηθεί 
στο προς επισκευή υλικό ή υλικά. 
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 δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την αίτηση και θα απαντά σε 
διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας, αρχικά και ΑΜΕΣΑ (εντός 
24ωρών από ενημέρωση) τη δυνατότητα διάθεσης (ημέρα και ώρα στο χώρο του 
υλικού) του κατάλληλου προσωπικού, που θα παρέξει την Επί Τόπου Τεχνική 
Βοήθεια και τυχόν εκτίμηση κόστους (ελάχιστο/μέγιστο) για την επίλυση του 
προβλήματος. Ο προσδιορισμός του κόστους θα βασίζεται στις τιμές του Πίνακα 
Υλικών - Υπηρεσιών (Προσθήκη «2»). 
 

 ε. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού 
εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ και προβεί σε σύναψη 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, με τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «2» της Προσθήκης «4» για την Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης. Με τη λήψη της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί 
δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι 
προσδιορίζεται επ’ ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα 
αποπληρωθεί η οικονομική δέσμευση. Η «ομάδα» (τεχνικό προσωπικό της 
εταιρείας) της «Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης» θα πρέπει να φθάσει στη θέση 
που θα υποδειχθεί το πολύ σε 5 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της «Εντολής». 
 

 στ. Πριν την αποστολή της Ομάδας Επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα γνωρίζει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα παρακάτω : 
 

   (1) Στοιχεία ταυτότητας ή αριθμούς διαβατηρίων των τεχνικών, 
ημερομηνία άφιξής τους και προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών. 
 

   (2) Αναγκαιούντα συμπληρωματικά υλικά-ανταλλακτικά που θα 
πρέπει να διαθέσει η υπηρεσία για την επισκευή των βεβλαμένων υλικών. 
 

 ζ. Πριν την αποστολή της ομάδας τεχνικών, θα επιβεβαιώνεται από 
τα δύο Μέρη η διαθεσιμότητα των αναγκαιούντων υλικών - ανταλλακτικών. Σε 
περίπτωση μη διάθεσής των, αυτά θα εξασφαλίζονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
μετά από ανάλογη ενημέρωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

 η. Η Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης προϋποθέτει και τα 
παρακάτω: 
 

   (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα φροντίσει για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών για τους τεχνικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να επισκέπτονται τις 
θέσεις των Οπλικών Συστημάτων στην Ελλάδα. 
  
   (2) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εφόσον απαιτηθεί, θα εξασφαλίσει στο 
προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, της διατροφής στα 
νοσοκομεία της χώρας του, επιπέδου ίδιου με αυτό για τους Έλληνες 
Αξιωματικούς. 
 

   (3) Τα μεταφορικά έξοδα των τεχνικών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (έως 
την Αθήνα), καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους, θα βαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα συμπεριληφθούν στην προσφορά της εταιρείας και κατ 
επέκταση στην αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση. Τα μεταφορικά έξοδα εντός της 
Ελλάδας του προαναφερόμενου προσωπικού, θα βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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 θ. Κατά την άφιξή του στη θέση/περιοχή εργασίας, ο/οι τεχνικός/-οι 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα εξετάζει /-ουν την απαίτηση. Εάν κατά την άποψη του 
τεχνικού προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το αντικείμενο της απαίτησης είναι 
τέτοιο, ώστε να είναι δυνατόν να αλλάξει το κόστος, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συμφωνήσουν τις ενέργειες, που θα πρέπει να γίνουν. Σε 
συμφωνία ότι το αντικείμενο της απαίτησης θα πρέπει να τροποποιηθεί, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εκδώσει μια τροποποιημένη προσφορά. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σε 
απάντηση θα τροποποιήσει την εκτελεστική σύμβαση και θα εκδώσει 
συμπληρωματική επίσημη ΕΝΤΟΛΗ. 
 

 ι. Στο τέλος της εργασίας ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα 
συμπληρώνουν «Βεβαίωση Εκτελεσθέντων Εργασιών» σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της Προσθήκης «8»που θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 

 

 ια. Οι τεχνικοί του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
ανταλλακτικά και εργαλεία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επιπλέον  ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και δεν θα χορηγηθούν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
θα αναγράφονται στη «Βεβαίωση Εκτελεσθέντων Εργασιών» και θα 
κοστολογούνται σύμφωνα με τις τιμές του ισχύοντα τιμοκαταλόγου ή δωρεάν, 
εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. 
 

 ιβ. Από τους τεχνικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τηρείται κατάσταση 
(Πιστοποιητικό Παρουσίας), για την παρακολούθηση τυχόν υπερωριακής εργασίας 
ανά τεχνικό, η οποία θα προσυπογράφεται από τους εκπροσώπους του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για επιβεβαίωση. 
 

 ιγ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προσυπογράφει το Πιστοποιητικό Παρουσίας 
για τη συμφωνηθείσα περίοδο παραμονής, ώστε να επιβεβαιώνεται η παρουσία 
τεχνικού στη θέση, σύμφωνα με την «Εντολή». Μετά την υπογραφή του, το 
Πιστοποιητικό Παρουσίας θα προωθείται αμέσως στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα 
επισυνάπτεται στη «Βεβαίωση Εκτελεσθέντων Εργασιών». 
 

 ιδ. Για τους σκοπούς αυτής της ΕΣΥ, ορίζεται ότι ως απασχόληση 
μιας εβδομάδας θα εννοούνται οι 5 εργάσιμες ημέρες και ως μία εργάσιμη ημέρα 
θα εννοούνται οι 8 ώρες απασχόλησης. 
 

 ιε. Το κόστος της παροχής Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης, θα 
αιτιολογείται πλήρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τόσο με βάση τις τιμές του 
καταλόγου κόστους επισκευών όσο και με βάση το επίσημο κόστος της 
ανθρωποημέρας/ανθρωποώρας που ισχύει στη χώρα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

 ιστ. Επιπρόσθετα για την απαίτηση της παράτασης του ορίου ζωής 
των Αλεξπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών 
Αλεξιπτώτων (T-10R), ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

   (1) Θα γίνεται με διαδικασίες που θα πιστοποιούνται από τις 
αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές της χώρας κατασκευής. 
 

   (2) Οι διαδικασίες ελέγχου παράτασης ορίου ζωής θα 
πραγματοποιούνται έγκαιρα ώστε η έκδοση της γνωμάτευσης παράτασης ορίου 
ζωής να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του ορίου ζωής των Αλεξιπτώτων / 
Απαρτίων. 
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   (3) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει έγκαιρα τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
για τον αριθμό των Αλεξιπτώτων/Απαρτίων, για τα οποία αναγκαιεί η παράταση 
του ορίου ζωής. Με βάση αυτό θα ενημερώνεται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την ακριβή περιγραφή και το είδος των εργασιών – 
διαδικασιών που θα εκτελεσθούν και το κόστος αυτών, προκειμένου να δοθεί 
οριστική εντολή εκτέλεσης των εργασιών. 
 

   (4) Τα αρχικώς παραληφθέντα αλεξίπτωτα θα υπόκεινται σε 
έλεγχο για παράταση του ορίου ζωής τους, πριν τη συμπλήρωση 12 χρόνων (life 
time ή Age life) από την ημερομηνία παραγωγής τους. Για τα αλεξίπτωτα που θα 
έχει παραταθεί το όριο ζωής τους, ο επανέλεγχος θα πραγματοποιείται πριν το 
τέλος της παράτασης που δόθηκε. 
 

   (5) Με το πέρας των εργασιών παράτασης του ορίου ζωής των 
Αλεξιπτώτων/Απαρτίων, θα εκδίδεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ γνωμάτευση 
σχετικά με την παράταση του ορίου ζωής, η οποία θα πιστοποιείται από τις 
αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές της Ισπανίας. 
 

   (6) Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη διενέργεια των 
ελέγχων, θα καθοριστεί μετά από πρόταση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
διαπραγμάτευση με τον ανάλογο φορέα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΓΕΣ/ΔΕΔ). 
 

 ιζ. Οι πληρωμές για την παροχή Επί Τόπου Τεχνική Υποστήριξη -
Διενέργεια Ελέγχων για την Παράταση του Ορίου Ζωής των Αλεξ/των, θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 23 έως 26 
του παρόντος και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
 

 5. Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 α. Με την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτής της ΕΣΥ, 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για άμεση πρόσβαση στις 
διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και για 
ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σε 
ενδεχόμενη επείγουσα μικροεπισκευή των συμβατικών υλικών στις εγκαταστάσεις 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από το δικό του τεχνικό προσωπικό. 
 

 β. Με τον όρο Τεχνικές Υπηρεσίες, εννοούνται εκείνες οι υπηρεσίες 
που απαιτούν τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού και μπορεί να 
περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται τα παρακάτω: 
 

   (1) Ανάλυση σημαντικών αναφορών βλάβης ή μη ικανοποιητικής 
λειτουργίας των αλεξιπτώτων, του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για τον προσδιορισμό μη 
αποδεκτών ή εντοπισμένων βλαβών και την εκδήλωση διορθωτικών ενεργειών. 
 

   (2) Παροχή τεχνικών οδηγιών για τη διευκόλυνση του τεχνικού 
προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην προσπάθεια μικροεπισκευής ή αντικατάστασης 
ενός υλικού, προκειμένου να αντιμετωπισθεί κατάσταση «εκτός λειτουργίας ή 
εκτός ενεργείας». 
 

   (3) Παροχή τεχνικών πληροφοριών στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για 
θέματα που αφορούν στη σχεδίαση, στη λειτουργία και στη συντήρηση των 
συμβατικών ειδών, για τα οποία δεν υπάρχει περιορισμός από εμπορική 
εμπιστευτικότητα. 
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   (4) Καταγραφή όλων των βελτιώσεων και ενδεχομένων 
μελλοντικών τροποποιήσεων των συμβατικών ειδών, και ενημέρωση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για τη δυνατότητα εφαρμογής τους στα Συστήματα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

 γ. Όταν απαιτείται Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
(ΣΥ) με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ, θα αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την απαίτηση με 
το έντυπο «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης» όπως το υπόδειγμα της Προσθήκης 
«3», όπου θα αναφέρονται: 
 

   (1) Ακριβής περιγραφή των προς συντήρηση - επισκευή υλικών 
και των απαιτουμένων τεχνικών οδηγιών ή πληροφοριών. 
 

   (2) Αναλυτική περιγραφή του είδους της βλάβης ή των βλαβών 
για τις οποίες απαιτείται η διευκόλυνση και καθοδήγηση του προσωπικού του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   (3) Η επιθυμητή ημερομηνία για την Παροχή Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
 

   (4) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν προηγηθεί 
στο προς επισκευή υλικό ή υλικά. 
 

   (5) Κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 
 

 δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την αίτηση και θα απαντά σε 
διάστημα 5 εργασίμων ημερών, αναφέροντας αναλυτικά το εκτιμώμενο κόστος. 
 

 ε. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού 
εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ και προβεί σε σύναψη 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, με τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «2» της Προσθήκης «4» για την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Με τη λήψη της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση 
μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται 
επ’ ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί 
η οικονομική δέσμευση. 
 
 στ. Οι πληρωμές για την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 23 έως 26 
του παρόντος και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
 
 6. Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου 
 
 α. Η Διακρίβωση των Συσκευών Ελέγχου των κύριων απαρτίων των 
συμβατικών ειδών, καθώς και των λοιπών συσκευών/εργασιών που ενδεχομένως 
χρειάζονται διακρίβωση, θα αναλαμβάνεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
 β. Οι συσκευές ελέγχου απαιτούν διακρίβωση, μετά την παρέλευση 
συγκεκριμένης περιόδου χρήσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τον 
αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 
παραπάνω διαστήματος δεν έχουν γίνει συντηρήσεις - επισκευές τους σε έτερες 
εγκαταστάσεις, πλην του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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 γ. Οι συσκευές ελέγχου που θα συντηρούνται - επισκευάζονται από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα διακριβώνονται, και ως εκ τούτου θα έχουν ανάγκη νέας 
διακρίβωσης, σε προκαθορισμένο χρόνο σε έτη μετά την εν λόγω συντήρηση – 
επισκευή, όπως ρητά θα αναγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο παρακολούθησης 
(μητρώο) του υλικού. 

 
 δ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει έγκαιρα τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
τον αριθμό των συσκευών, για τις οποίες απαιτείται η διακρίβωση. Με βάση αυτό 
θα ενημερώνεται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για το είδος των 
εργασιών - διαδικασιών και το κόστος αυτών, προκειμένου να κατατεθεί «Εντολή» 
για την επιβεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών. 

 
 ε. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη διακρίβωση των 
συσκευών ελέγχου, θα είναι όπως η διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο 3 «Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών». 

 
 στ. Οι πληρωμές για την Διακρίβωση των Συσκευών Ελέγχου θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 23 έως 26 
του παρόντος και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 

 
 7. Παροχή Εκπαίδευσης 

 
 α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι θα παρέχει εκπαίδευση στο 
προσωπικό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, χρησιμοποιώντας έμπειρους εκπαιδευτές για την 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών τμημάτων, έτσι ώστε το εν λόγω προσωπικό να 
καταστεί ικανό για την χρησιμοποίησή του από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στα συγκεκριμένα 
καθήκοντα/υποχρεώσεις ειδικότητας «συσκευαστή αλεξιπτώτων». 

 
 β. Όταν απαιτείται Παροχή Εκπαίδευσης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΓΕΣ/ΔΕΔ) 
θα ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την απαίτηση με επιστολή με την οποία θα 
πρέπει να διευκρινίζεται το αντικείμενο και η έκταση της εκπαίδευσης, το ακριβές 
πρόγραμμα, ο αριθμός του προσωπικού και ο τόπος διεξαγωγής. 

 
 γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει τη φύση της απαίτησης και θα 
απαντά εγγράφως στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η απάντηση θα δίνει λεπτομέρειες για τον 
απαιτούμενο χρόνο διεξαγωγής της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τον απαιτούμενο αριθμό 
εκπαιδευτών, την τεχνική τους εμπειρία, τον επιθυμητό τόπο διεξαγωγής της, τον 
μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εκπαιδευομένων και τα απαιτούμενα προσόντα, το 
κόστος της εκπαίδευσης, και για όποια άλλη ειδική απαίτηση προϋποθέτει η 
υπόψη Εκπαίδευση.  

 
 δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με την αποδοχή του αιτήματος του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για Παροχή Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλλει λεπτομερώς το 
αναλυτικό πρόγραμμα και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης στο ΓΕΣ/ΔΕΔ προς 
έγκριση. Η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού θα πρέπει να συνοδεύεται από 
την αντίστοιχη βιβλιογραφία, ανάλογης του κλιμακίου συντήρησης - επισκευής που 
θα ζητηθεί. 
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 ε. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού 
εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ και προβεί σε σύναψη 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, με τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «2» της Προσθήκης «4» για την Παροχή Εκπαίδευσης. Με τη 
λήψη της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ’ 
ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η 
οικονομική δέσμευση. 
 
 στ. Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα 
πραγματοποιείται εντός 2 μηνών από την κατάθεση «Εντολής» από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή σε άλλο χρόνο που θα συμφωνηθεί από κοινού και θα ορίζεται επ’ 
ακριβώς στη σχετική εκτελεστική σύμβαση (δεν θα υπερβαίνει τους 8 μήνες). 
 
 ζ. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική 
γλώσσα από κατάλληλους εκπαιδευτές του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μετά από συμφωνία 
των δύο Μερών. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται για την 
διάθεση με μέριμνά του, κατάλληλου διερμηνέα, ο οποίος θα παρευρίσκεται 
υπορεωτικά στην διεξαγωγή της εκπαίδευσης για υποστήριξη όπου απαιτηθεί. 
 
 η. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται με βοηθήματα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
ενώ πλήρης σειρά βιβλιογραφίας, θα παρέχεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε ανάλογη 
ποσότητα, για κάλυψη των αναγκών του. 
 
 θ. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα (εντός Ν. 
Αττικής) και θα ισχύουν τα παρακάτω: 
 
   (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προετοιμάσει κατάλληλους χώρους για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 
 
   (2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνει γραπτώς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
για τα ονόματα των εκπαιδευτών - διερμηνέων που θα έρθουν στην Ελλάδα και 
τους αριθμούς των διαβατηρίων/ταυτοτήτων τους, τουλάχιστον τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξή τους στη χώρα. 
 
   (3) Τα μεταφορικά έξοδα (μετάβαση/επιστροφή μέχρι/από το 
τόπο εκπαιδεύσεως), διαμονής, διατροφής  των Εκπαιδευτών του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
   (4) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα φροντίσει για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών για την είσοδο και παραμονή του προσωπικού του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για την πραγματοποίηση της 
εκπαίδευσης. 
 
   (5) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εφόσον απαιτηθεί, θα εξασφαλίσει στο 
προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, της διατροφής στα 
νοσοκομεία της χώρας του, επιπέδου ίδιου με αυτό για τους Έλληνες 
Αξιωματικούς. Τα έξοδα που θα προκύψουν, θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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   (6) Σε περίπτωση θανάτου, προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
στην Ελλάδα, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, θα μεριμνήσει για την προσήκουσα αποστολή της 
σωρού του θανόντος αεροπορικώς στη πρωτεύουσα της χώρας από την οποία 
ήρθε, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία θανάτου και θα 
εξασφαλίσει τις απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις. Τα έξοδα που θα 
προκύψουν, θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
 ι. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτές δεν ανταποκρίνονται στα 
καθήκοντά τους, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, μετά από αίτηση 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είτε να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτές, είτε να επαναλάβει την 
εκπαίδευση χωρίς κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  
 
 ια. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα παρέχει 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αυτής, σύμφωνα με την Προσθήκη «3» του 
Παραρτήματος «ΣΤ» σε κάθε ένα εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, στο οποίο θα 
προσδιορίζεται με ακρίβεια το είδος των εργασιών που δύναται να εκτελέσει, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του υλικού. 
 
 ιβ. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης 
της Εκπαίδευσης, όπως Προσθήκη «4» του Παραρτήματος «ΣΤ», όχι αργότερα 
από 30 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, 
από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θεωρημένο από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΣΧΑΛ), στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει πραγματοποιήσει την εκπαίδευση και ότι η εν λόγω 
εκπαίδευση, συμφωνεί καθ’ όλα με τις απαιτήσεις αυτής της ΕΣΥ. Το 
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως δικαιολογητικό ολοκλήρωσης της συμβατικής του 
υποχρέωσης σχετικά με την εκπαίδευση και ως δικαιολογητικό πληρωμής. 
 
 ιγ. Οι πληρωμές για την Παροχή Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 23 έως 26 του παρόντος και 
στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
 
 8. Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - Ανταλλακτικών 
 
 α. Για την υποστήριξη των Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού 
Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R) που διαθέτει ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, μπορεί να προμηθεύεται πλήρη συστήματα και απάρτια αυτών, 
ολοκληρωμένα υποσυγκροτήματα, εργαλεία, συλλογές εργαλείων, ανταλλακτικά, 
αναλώσιμα, και κάθε είδος που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 
 
 β. Για την υλοποίηση αυτής της ΕΣΥ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, έχει 
υποβάλει Τιμοκατάλογο Υλικών, όπως περιγράφεται στη Προσθήκη «2» του 
παρόντος Παραρτήματος, στον οποίο περιέχεται το σύνολο των υλικών που 
απαρτίζουν τα ΑΠΣΙΕΑ καθώς και το σύνολο των υλικών - εργαλείων - 
ανταλλακτικών που αναγκαιούν για την υποστήριξη, τη συντήρηση, τις επισκευές 
και την αναβάθμιση αυτού, όλων των κλιμακίων συντηρήσεως. 
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 γ. Όλα τα ΥΛΙΚΑ, όταν θα παραδίδονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα είναι 
καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης κατασκευής (εντός 12μήνου από 
την ημερομηνία οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) και από καινούργια, 
αμεταχείριστα υλικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΣΥ και 
κατασκευασμένα για τους σκοπούς αυτής, θα συνοδεύονται δε από αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας του κατασκευαστή, όπου απαιτείται και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΕΔ και των όρων της Σ-Π. 
 

 δ. Τα υπό προμήθεια ΥΛΙΚΑ θα επιθεωρούνται, θα συσκευάζονται, 
θα σημαίνονται, θα αποστέλλονται, θα μεταφέρονται, θα παραδίδονται και θα 
παραλαμβάνονται, σύμφωνα με τους όρους αυτής της ΕΣΥ. 
 

 ε. Τα υπό προμήθεια ΥΛΙΚΑ, νέα και επισκευάσιμα που θα 
παραδίδει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στο πλαίσιο της παρούσας ΕΣΥ, θα είναι απόλυτα 
συμβατά και κατάλληλα για τη λειτουργία των αλεξιπτώτων 
(συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του εξοπλισμού των) του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και σε 
καμιά περίπτωση δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις τεχνικές προδιαγραφές και την 
απόδοσή τους. 
 

 στ. Τα υπό προμήθεια ΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα 
προέρχονται (όπου προβλέπεται) από πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής, 
σύμφωνα με το σύστημα επιθεώρησης και ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζεται 
από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη διασφάλιση ποιότητας, το οποίο δεν θα είναι 
υποδεέστερο των απαιτήσεων του ISO 9001:2015 ή «ισοδύναμο». 
 

 ζ. Στην περίπτωση που απαιτείται η Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων 
- Ανταλλακτικών, τα οποία περιέχονται στον ισχύοντα Κατάλογο Υλικών - 
Εργασιών, τότε: 
 

   (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΣΥ) με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ, θα αποστέλλει 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την απαίτηση όπου θα περιλαμβάνονται ως ελάχιστες 
πληροφορίες, ο Ρ/Ν, ο NSN αν υπάρχει, η περιγραφή, η μονάδα μετρήσεως, η 
ποσότητα, η τιμή, η προτεραιότητα και ο επιθυμητός χρόνος και τόπος παράδοσης 
των ΥΛΙΚΩΝ. 
 

   (2) Σε απάντηση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβεβαιώνει εγγράφως, 
μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, τη διαθεσιμότητα σε είδη, ποσότητες, αναλυτικό 
κόστος και χρόνο παράδοσης στην Ελλάδα (Μονάδα ΕΔ). 
 

   (3) Μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας θα υποβάλλεται η 
απαίτηση για εξέταση και λήψη απόφασης αρμοδίως, περί αποδοχής ή μή της 
προσφοράς. 

 

   (4) Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού 
εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ και προβεί σε σύναψη 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, με τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «1» της Προσθήκης «4» για την Προμήθεια των υλικών. Με τη 
λήψη της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ’ 
ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η 
οικονομική δέσμευση. 
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 η. Στην περίπτωση που απαιτείται η Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων 
- Ανταλλακτικών, τα οποία δεν περιέχονται στον ισχύοντα Κατάλογο Υλικών - 
Εργασιών, (υλικά νέας σχεδίασης κλπ.), τότε: 
 

   (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΣΥ) με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ, θα ενημερώνει 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την απαίτηση. 
 

   (2) Σε απάντηση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνει τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για το κόστος και τη διαθεσιμότητα των υλικών, παρέχοντας τα πλήρη 
στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στις στήλες του Καταλόγου Υλικών - 
Εργασιών, (Προσθήκη «2»). 
 

   (3) Στη συνέχεια ακολουθούνται οι αντίστοιχες ενέργειες της 
προηγούμενης παραγράφου, ήτοι 8ζ(3) και 8ζ(4). 
 

 θ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τα ΥΛΙΚΑ εντός 
του κατά περίπτωση συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης. 
 

 ι. Η παράδοση της ποσότητας των ΥΛΙΚΩΝ μπορεί να γίνει ανά 
είδος υλικού ή με τμηματικές παραδόσεις επί του συνόλου της προμήθειας, εντός 
του καθοριζόμενου χρόνου παράδοσης. 
 

 ια. Η συσκευασία των υλικών θα εξασφαλίζει απόλυτα την μεταφορά 
τους στον τόπο προορισμού. Τα υλικά συσκευασίας δεν θα επιστρέφονται επειδή 
η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλικών. 
 

 ιβ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια 
υλικών, θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» αυτής της ΕΣΥ. 
 

 ιγ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μπορεί να παραδίδει ανταλλακτικά που 
φέρουν διαφορετικούς κωδικούς από αυτά που παραγγέλθηκαν από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει πληροφορήσει σχετικά τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ πριν την παράδοση. Στην ανωτέρω περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
θα πιστοποιεί την πλήρη εναλλαξιμότητα των παραπάνω υλικών και ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν θα έχει καμία επιπλέον (εκ των υστέρων) οικονομική 
επιβάρυνση. 
 

 ιδ. Σε περίπτωση παραλαβής μη λειτουργικού ΥΛΙΚΟΥ ή ΥΛΙΚΟΥ 
διαφορετικού από αυτό που έχει παραγγελθεί, θα εκδηλώνονται οι ακόλουθες 
ενέργειες: 
 

   (1) Θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται εντός 20 εργάσιμων 
ημερών από το συμβάν «Αναφορά Αντικανονικής Αποστολής», υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 «Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση 
- Φορτωτικά Έγγραφα - Αντικανονικές Αποστολές». 
 

   (2) Εάν η απαίτηση γίνει αποδεκτή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το 
ΥΛΙΚΟ θα επιστρέφεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
αποστέλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ νέο αντίστοιχο υλικό. Σε αυτή τη περίπτωση, όλα τα 
έξοδα μεταφοράς και αντικατάστασης του συγκεκριμένου ΥΛΙΚΟΥ με νέο ΥΛΙΚΟ, 
θα καλύπτονται πλήρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα ισχύει νέος χρόνος 
εγγύησης από την παράδοσή του ΥΛΙΚΟΥ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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   (3) Σε περίπτωση που η απαίτηση απορριφθεί, ή δεν βρεθεί 
βλάβη στο ΥΛΙΚΟ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστέλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Τεχνική 
Έκθεση, για να τεκμηριώσει την απόρριψη και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλλει όλα 
τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και επιθεώρησης που προκύπτουν, εφόσον η 
Τεχνική Έκθεση γίνει αποδεκτή. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει 
την απόρριψη μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση των επιστρεφομένων 
ΥΛΙΚΩΝ σε περίπτωση, που οι ίδιες συνθήκες βλάβης εξακολουθούν να 
παρουσιάζονται. 
 
   (4) Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα επιδιώκεται κοινά αποδεκτή λύση για διευθέτηση του 
προβλήματος. 
 
 ιε. Οι πληρωμές για την Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - 
Ανταλλακτικών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 23 έως 26 του παρόντος και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής 
συμβάσεως. 
 
 9. Προμήθεια Βιβλιογραφίας 
 
 α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να προμηθεύεται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την Τεχνική Βιβλιογραφία που αφορά τα ΑΠΣΙΕΑ και απαιτείται 
για την υποστήριξη, τη συντήρηση, τις επισκευές και την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας τους. 
 
 β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση τυχόν 
αδειών ασφαλείας και δικαιωμάτων χρήσης, που απαιτούνται, ώστε να παραδοθεί 
η αιτούμενη βιβλιογραφία στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
 γ. Η Τεχνική Βιβλιογραφία, θα διατίθεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και θα είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα 
μετά από συμφωνία των δύο μερών.  
 
 δ. Στην περίπτωση που απαιτείται η Προμήθεια Βιβλιογραφίας, τότε: 
 
   (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΣΥ) με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ, θα αποστέλλει 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την απαίτηση για προμήθεια τεχνικής βιβλιογραφίας (στην 
Ελληνική/Αγγλική γλώσσα), η οποία θα αφορά τα συμβατικά είδη ή μέρος 
συγκεκριμένου απαρτίου/εξοπλισμού. 
 
   (2) Σε απάντηση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών, θα επιβεβαιώνει εγγράφως, τη διαθεσιμότητα της βιβλιογραφίας, τις 
ισχύουσες τιμές, την ημερομηνία λήξης της προσφοράς, το χρόνο παράδοσης 
στην Ελλάδα (Μονάδα ΕΔ) καθώς και δείγμα της βιβλιογραφίας (για νέα). 
 
   (3) Μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, θα υποβάλλεται η 
απαίτηση για εξέταση και λήψη απόφασης αρμοδίως, περί αποδοχής ή μή της 
προσφοράς. 
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   (4) Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού 
εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ και προβεί σε σύναψη 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, με τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Προσαρτημένου «1» της Προσθήκης «4» για την Προμήθεια της Βιβλιογραφίας. 
Με τη λήψη της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση 
μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται 
επ’ ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί 
η οικονομική δέσμευση. 
 

 ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τη Βιβλιογραφία 
(ΥΛΙΚΑ), εντός του κατά περίπτωση συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης (δεν θα 
υπερβαίνει τους 8 μήνες). 
 

 ζ. Η παράδοση της ποσότητας των ΥΛΙΚΩΝ, μπορεί να γίνει ανά 
είδος υλικού ή με τμηματικές παραδόσεις επί του συνόλου της προμήθειας, εντός 
των καθοριζομένων χρονικών ορίων. 
 

 η. Η συσκευασία των ΥΛΙΚΩΝ (βιβλιογραφίας) θα εξασφαλίζει 
απόλυτα τη μεταφορά τους στον τόπο προορισμού. Τα υλικά συσκευασίας δεν θα 
επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλικών. 
 

 θ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια 
υλικών, θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» αυτής της ΕΣΥ. 
 

 ι. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(βιβλιογραφίας) από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, για τις οποίες εκδίδονται Τεχνικές 
Οδηγίες, αυτός υποχρεούται να ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 2 μηνών από 
την ημερομηνία έκδοσής τους, και να εξασφαλίζει τη διάθεση αναλόγων αντιτύπων 
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μετά από συμφωνία των δύο Μερών. 
 

 ια. Οι παρεχόμενοι με τη βιβλιογραφία εικονογραφημένοι κατάλογοι 
ανταλλακτικών, θα αφορούν όλα τα κλιμάκια συντηρήσεως, θα διατίθενται σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και θα παρέχουν τη δυνατότητα εύρεσης των 
απαρτίων με βάση τη φωτογραφία, τον Ρ/Ν και τον NSN. Επιπλέον τα στοιχεία 
αναγνώρισης των ανταλλακτικών θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά του 
τιμοκαταλόγου και των παρασχεθέντων στοιχείων κωδικοποίησης υλικού. 
 

 ιβ. Οι πληρωμές για την Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - 
Ανταλλακτικών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 23 έως 26 του παρόντος και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής 
συμβάσεως. 
 

 10. Τροποποιήσεις Υλικών 
 

 α. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτής της ΕΣΥ, κάθε ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, έχει τη δυνατότητα να προτείνει τροποποιήσεις ή/και τεχνικές 
βελτιώσεις στη διαμόρφωση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τέτοιες τροποποιήσεις 
και τεχνικές βελτιώσεις θα συμφωνούνται αμοιβαία μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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 β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε κάθε 
περίπτωση που αυτός ή κάποιος υποκατασκευαστής του αποφασίζει να 
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή τεχνική βελτίωση των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, οι οποίες θα επηρεάσουν τις δυνατότητες των υλικών και 
την ασφάλεια αυτών και του προσωπικού, να ενημερώνει σχετικά και έγκαιρα τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η υποχρέωση αυτή παραμένει μέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής των 
αλεξιπτώτων. 
 
 γ. Κάθε προτεινόμενη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τεχνική βελτίωση ή 
τροποποίηση σε ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, θα πρέπει να τεκμηριώνεται απόλυτα με την 
κατάθεση Πρότασης Αλλαγής Σχεδίασης (Engineering Change Proposal - ECP), 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αποφασίζει για την αποδοχή 
τους ή όχι. Στην πρόταση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα: 
 
   (1) Πλήρης αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροποποίησης. 
 
   (2) Επιπτώσεις σε ΣΥΜΒΑΤΙΚA ΥΛΙΚΑ αμέσως επηρεαζόμενα, 
έγγραφα προσδιορισμού της διαμόρφωσης, περιγραφή της τροποποίησης με 
όρους λειτουργικών και φυσικών χαρακτηριστικών συγκρινόμενη με τα 
προηγούμενα πρότυπα, λόγοι για την τροποποίηση και συνέπειες από τη μη 
αποδοχή της, εναλλακτικές λύσεις. 
 
   (3) Στοιχεία εκδότη, ημερομηνία υποβολής της Πρότασης 
Αλλαγής Σχεδίασης (Engineering Change Proposal - ECP) , αριθμός ECP, 
υποστηρικτικά στοιχεία, Part Number/Serial Number/NCAGE CODE 
συστήματος/υλικού που επηρεάζονται. 
 
   (4) Επιπτώσεις στη βασική διαμόρφωση, στις προδιαγραφές, 
στις επιδόσεις, στα σχέδια, στα σχεδιαστικά δεδομένα, στην ονοματολογία, στις 
διαστάσεις, στο σχήμα και στη μάζα. 
 
   (5) Κάλυψη της προτεινόμενης τροποποίησης από τις 
υφιστάμενες εγγυήσεις των υλικών. 
 
   (6) Προϋποθέσεις για ενσωμάτωση τροποποιήσεων. 
 
   (7) Επιπτώσεις σε άλλα υλικά. 
 
   (8) Επιπτώσεις σε εγκατεστημένα εξαρτήματα και σε εξαρτήματα 
που βρίσκονται σε απόθεμα (stock). 
 
   (9) Επιπτώσεις στις μεθόδους και τις συσκευές ελέγχου. 
 
   (10) Επιπτώσεις στην παρούσα ΕΣΥ 
 
   (11) Επίδραση στην τιμή των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και στο 
κόστος συντήρησης. 
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   (12) Επιπτώσεις στα επιχειρησιακά όρια, στην ασφάλεια, στην 
αξιοπιστία, στις απαιτήσεις συντήρησης, στην ικανότητα ελέγχου, στη διάρκεια 
ζωής, στις λειτουργικές  διαδικασίες των ΥΛΙΚΩΝ και στην εκπαίδευση του 
προσωπικού. 
 
   (13) Επιπτώσεις στην εναλλαξιμότητα/συμβατότητα. 
 
   (14) Επιπτώσεις στις μεθόδους επισκευών. 
 
   (15) Υποδείξεις για την ενσωμάτωση/εφαρμογή τροποποίησης. 
 
   (16) Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τροποποίησης. 
 
   (17) Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση συλλογών 
μετέπειτα εγκατάστασης (Retrofit Kits). 
 
 δ. Το κόστος των τροποποιήσεων που θα επιβάλλονται από λόγους 
ασφαλείας, θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Οι εργασίες που 
θα απαιτούνται σ’ αυτή την περίπτωση, θα πραγματοποιούνται είτε στις 
εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε στις θέσεις που βρίσκονται τα υλικά, μετά 
από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
 
  ε. Για τα υλικά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που παραδίδονται στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για επισκευή, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
   (1) Οι τροποποιήσεις που επιβάλλονται από λόγους ασφαλείας 
ή λόγω κατασκευαστικών ατελειών, θα πραγματοποιούνται αυτεπάγγελτα από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς κανένα κόστος και χωρίς τη συγκατάθεση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
ο οποίος θα ενημερώνεται σχετικά. 
 
   (2) Οι τροποποιήσεις ή/και οι τεχνικές βελτιώσεις που 
επηρεάζουν τον τύπο, τις δυνατότητες, τη λειτουργία, την αξιοπιστία, και τις 
απαιτήσεις συντήρησης των υλικών, καθώς επίσης το κόστος επισκευής και το 
χρόνο παράδοσης, θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από τη γραπτή έγκριση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
  στ. Όταν προκύψει περίπτωση τροποποιήσεων ή τεχνικών 
βελτιώσεων των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την 
υποχρέωση: 
 
   (1) Να ενημερώσει σχετικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, καταθέτοντας 
ανάλογη πρόταση, όπως στην παράγραφο 10γ του παρόντος. 
 
   (2) Να πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα τις απαιτούμενες 
εργασίες για την τροποποίηση των υλικών που έχουν παραδοθεί για επισκευή, 
ενημερώνοντας σχετικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφόσον οι τροποποιήσεις επιβάλλονται 
από λόγους ασφαλείας ή/και αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών. 
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   (3) Να τροποποιήσει τα προς επισκευή υλικά, μόνο στην 
περίπτωση που τεθεί αντίστοιχη απαίτηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όταν πρόκειται 
για τροποποιήσεις που δεν οφείλονται σε λόγους ασφαλείας. 
 
   (4) Να καταθέσει πρόταση τροποποιήσεως του συνόλου των 
υλικών που διαθέτει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και τα οποία έχει προμηθευτεί από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και να εξασφαλίσει την τροποποίησή τους εφόσον υπάρξει 
αποδοχή της πρότασης. 
 
  ζ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε κάθε περίπτωση 
πραγματοποίησης τεχνικών βελτιώσεων, να πληροφορεί τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για τα 
καινούργια και για τα αποσυρόμενα ανταλλακτικά ή υλικά των Αλεξιπτώτων 
Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R) με 
τους αντίστοιχους κωδικούς, και να παρέχει χωρίς κόστος στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τις 
τεχνικές οδηγίες επί των οποίων βασίζονται οι τροποποιήσεις. 
 
  η. Μετά την αποδοχή της προσφοράς για τροποποιήσεις, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ και 
προβεί σε σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, με μέριμνα 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τοποθετεί επίσημη «Εντολή» 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου «2» της Προσθήκης «4» για την 
εκτέλεση των εργασιών σε όση έκταση αποφασισθεί. Με τη λήψη της από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ’ ακριβώς και η 
αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η οικονομική 
δέσμευση. 
 
  θ. Οι πληρωμές για την εκτέλεση εργασιών τροποποίησης των 
υλικών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 
23 έως 26 του παρόντος και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
 
 11. Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης – Εντολή/ές 

 
  α. Η «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης» αποτελεί το έγγραφο, με το 
οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποβάλλει τα αιτήματά του σχετικά με τις απαιτήσεις για 
Εκτέλεση Επισκευών, Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, Παροχή επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης, και κάθε άλλο αίτημα που σχετίζεται με τις προβλέψεις της 
παρούσας ΕΣΥ. 
 
  β. Το έντυπο της «Αίτησης Τεχνικής Υποστήριξης» θα συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που φαίνεται στη Προσθήκη «3» Υπόδειγμα Αίτησης 
Τεχνικής Υποστήριξης, και θα περιέχει όλες ή μέρος από τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
 
   (1) Αναλυτική περιγραφή του είδους της βλάβης ή των βλαβών 
για τις οποίες απαιτείται η αποστολή του υλικού στις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή επιτόπου επισκευή του. 
 
   (2) Ακριβής περιγραφή των προς επισκευή υλικών (ποσότητα, 
περιγραφή, Ρ/Ν, διαστάσεις, βάρος, αριθμός συσκευασιών, κλπ.). 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



H-23 

./. 

   (3) Η επιθυμητή ημερομηνία και η προτεραιότητα της επισκευής. 
 
   (4) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν προηγηθεί 
στα προς επισκευή υλικά. 
 
   (5) Το εκτιμώμενο κόστος της επισκευής, σύμφωνα με τις τιμές 
του συμφωνηθέντος καταλόγου. 
 
   (6) Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
   (7) Στοιχεία του εκπροσώπου του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος 
υπογράφει την Αίτηση. 
 
  γ. Η «Εντολή» αποτελεί το έγγραφο, με το οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
υποβάλλει κάποια απαίτησή του σχετικά με Προμήθεια Υλικών και Ανταλλακτικών, 
Επισκευή Υλικών, Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, Παροχή επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης, Παροχή Εκπαίδευσης, Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου και κάθε 
άλλο αίτημα ή απαίτηση που σχετίζεται με τις προβλέψεις της παρούσας ΕΣΥ. 
 
  δ. Το έντυπο της «Εντολής» θα συντάσσεται σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που φαίνονται στη Προσθήκη «4» Υπόδειγμα Εντολής και θα 
περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
   (1) Περιγραφή της απαιτούμενης Προμήθειας ή Υπηρεσίας. 
 
   (2) Πλήρης περιγραφή των ΥΛΙΚΩΝ (Ρ/Ν, NSN, NCAGE CODE, 
κλπ.). 
 
   (3) Αναλυτική περιγραφή της παρουσιαζόμενης βλάβης. 
 
   (4) Η επιθυμητή ημερομηνία και η προτεραιότητα της 
Προμήθειας ή Υπηρεσίας. 
 
   (5) Τιμή συμφωνηθέντος καταλόγου. 
 
   (6) Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την υλοποίηση της 
Εντολής. 
 
   (7) Στοιχεία του εκπροσώπου του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος 
υπογράφει την Εντολή. 
 
  ε. Η «Εντολή» θα υπογράφεται ταυτόχρονα με την υπογραφή της 
εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
 
  στ. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της «Εντολής» θα είναι η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως ΕΣΥ. 
 
  ζ. Τα είδη των προτεραιοτήτων των «Εντολών» για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ είναι τα ακόλουθα: 
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   (1) Επείγουσα Προτεραιότητα. 
 

   (2) Κανονική Προτεραιότητα. 
 

  η. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί τη δυνατότητα ακύρωσης οποιασδήποτε 
«Εντολής», σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ημερομηνία παράδοσης, κατόπιν 
έγγραφης απαίτησης. Σε περίπτωση ακύρωσης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
ενημερώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα συμφωνεί να πληρώσει όλα τα 
έξοδα, που έχουν δημιουργηθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι το χρόνο ακύρωσης 
της «Εντολής». 
 

 12. Εγγύηση Υλικών - Εργασιών 
 

  α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, κατά την 
Οριστική Παραλαβή τους, θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
παράγραφο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» και στη παράγραφο 16 
«Διασφάλιση Ποιότητας». 
 

  β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την καλή λειτουργία - χρήση - 
εφαρμογή όλων των υπό προμήθεια ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και ότι σε περίπτωση 
ελαττώματος ή βλάβης των ΥΛΙΚΩΝ, μετά την οριστική παραλαβή αυτών, 
υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, 
το ελαττωματικό ή βεβλαμένο υλικό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφ’ όσον για τη βλάβη αυτή δεν ευθύνεται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 
 

  γ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των ΥΛΙΚΩΝ θα είναι κατ’ ελάχιστο 
12 έτη ή 120 άλματα («ανοίγματα») όταν πρόκειται για προμήθεια υλικών – 
ανταλλακτικών των αλεξιπτώτων, δύο (2) ετών όταν πρόκειται για προμήθεια 
υλικών των συλλογών επισκευών - ιδιοσυλλογών διακρίβωσης – βασικών 
παρελκομένων και ενός (1) έτους όταν πρόκειται για εκτέλεση εργασιών 
(επισκευές, έλεγχοι κλπ και με την προϋπόθεση ότι δεν καλύπτεται από κάποια 
άλλη εγγύηση), η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι 
ανωτέρω εγγυήσεις θα ισχύουν μόνο για ΥΛΙΚΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, που παρέχονται 
σε υποστήριξη των Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά 
Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R) που σχετίζονται με την παρούσα ΕΣΥ. 
 

  δ. Εάν κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγύησης αυτής, μέρος ή 
εξάρτημα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, αποδειχθεί κατασκευαστικά ή από την 
άποψη ποιότητας ή από κρυμμένη αιτία, ελαττωματικό και για το λόγο αυτό 
προκύψει ανάγκη να αποσυρθούν ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ από τη χρήση τους, η 
εγγύηση αυτή, θα παραταθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την 
επαναφορά στη χρήση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που 
αποσύρθηκαν για την αιτία αυτή, εφόσον το χρονικό διάστημα αυτό είναι 
μεγαλύτερο, των 10 ημερών. 
 

  ε. Τα υλικά από επισκευή ή από εργασίες τροποποίησης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 «Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών» και την παράγραφο 
10 «Τροποποιήσεις Υλικών» θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 
διάστημα 12 μηνών (με την προϋπόθεση ότι δεν καλύπτεται από κάποια άλλη 
εγγύηση), από την ημερομηνία παράδοσής τους στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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  στ. Σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης ή ελαττώματος σε ΥΛΙΚΟ που 
καλύπτεται από καθεστώς εγγύησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος 
άρθρου, τότε: 
 

   (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
«Αναφορά Βλάβης και Απαίτησης Εγγύησης», σύμφωνα με τη Προσθήκη «7», 
εντός 20 εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό του ελαττώματος ή της βλάβης. 
 

   (2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την απαίτηση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα απαντά εντός 5 εργάσιμων ημερών για την αποδοχή ή την 
απόρριψή της. 
 

   (3) Μετά την αποδοχή της Απαίτησης Εγγύησης από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το ΥΛΙΚΟ θα αποστέλλεται/επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, συνοδευόμενο από λεπτομερές σχετικό πρακτικό, που θα 
επεξηγεί τους λόγους, για εξέταση και επισκευή ή αντικατάσταση, εφόσον 
απαιτείται. 
 

   (4) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα εκτελεί κάθε απαιτούμενη επισκευή, 
το συντομότερο δυνατό και χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε κάθε 
περίπτωση, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την επισκευή ή την αντικατάσταση των 
ελαττωματικών εξαρτημάτων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν θα υπερβαίνει τις 60 
ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του ΥΛΙΚΟΥ, που έχει σταλεί από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ στις εγκαταστάσεις όπου θα γίνει η επισκευή, μέχρι την παράδοσή 
του, στην Ελλάδα. Οι εργασίες αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των 
ελαττωματικών ανταλλακτικών, ή συγκροτημάτων, θα γίνονται χωρίς κόστος για 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
   (5) Σε περίπτωση που η απαίτηση εγγύησης απορριφθεί ή δεν 
βρεθεί βλάβη στο υλικό, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστέλλει Τεχνική Έκθεση για να 
τεκμηριώσει την απόρριψη και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλλει όλα τα έξοδα 
μεταφοράς, συσκευασίας και επιθεώρησης που προκύπτουν. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει 
το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόρριψη μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες 
από την παράδοση των επιστρεφομένων υλικών, σε περίπτωση που οι ίδιες 
συνθήκες βλάβης εξακολουθούν να παρουσιάζονται. Στην περίπτωση αυτή τα 
μέρη θα συμφωνούν σε κοινά αποδεκτή λύση για διευθέτηση του προβλήματος. 
 
   (6) Η επιστροφή των υλικών, σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνεται 
σύμφωνα με τους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τη Διεθνή 
Εμπορική Πώληση (INCOTERMS 2000). 
 
  ζ. Κάθε ΥΛΙΚΟ που θα αντικαθίσταται, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου, θα περιέρχεται στην κυριότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Κάθε ΥΛΙΚΟ 
που θα αποκαθίσταται, στα πλαίσια της εγγυήσεως, θα καλύπτεται από εγγύηση 
μέχρι την εκπνοή της αρχικής περιόδου εγγυήσεως και σε κάθε περίπτωση όχι 
μικρότερη των 12 μηνών. 
 
  η. Για κάθε επισκευάσιμο ΥΛΙΚΟ που καλύπτεται από την εγγύηση 
και το οποίο δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για περίοδο 
μεγαλύτερη από 4 μήνες, τότε η αρχική διάρκεια εγγύησης για το ΥΛΙΚΟ αυτό θα 
επεκτείνεται για το σύνολο της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το ΥΛΙΚΟ δεν 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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  θ. Οποτεδήποτε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ανακαλύπτει την ύπαρξη 
ελαττωματικού ΥΛΙΚΟΥ που καλύπτεται από εγγύηση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα 
διακόπτει αμέσως την χρήση του σχετικού ΥΛΙΚΟΥ, ως εάν η περαιτέρω χρήση 
του να μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη. 
 

  ι. Τα δικαιώματα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που απορρέουν από το παρόν 
άρθρο, προϋποθέτουν ότι: 
 

   (1) Τα ΥΛΙΚΑ θα αποθηκεύονται, συντηρούνται, 
χρησιμοποιούνται, ελέγχονται και τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τα Τεχνικά 
Εγχειρίδια και όλες τις άλλες γραπτές οδηγίες, που εκδίδονται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τον κατασκευαστή των ΥΛΙΚΩΝ, εφόσον αυτές εγκρίνονται από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

   (2) Όλες οι σχετικές πληροφορίες καταχωρούνται στα 
προβλεπόμενα μητρώα ή έντυπα. 
 

   (3) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τα 
ΥΛΙΚΑ και τα αντίστοιχα μητρώα ή άλλα αναγνωρισμένα έντυπα σε περίπτωση, 
που εγερθεί αξίωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγυήσεως. 
 

  ια. Οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, υπό τους 
όρους της παρούσας ΕΣΥ, δεν καλύπτουν: 
 

   (1) Τα αναλώσιμα υλικά, όπως κερί-παραφίνη, απορρυπαντικό 
υγρό, βαμβακερό ύφασμα, χημικά κεριά διαφόρων χρωμάτων κλπ. καθώς και 
τμήματα από γυαλί που καταστρέφονται από υπαιτιότητα τρίτων. 
 

   (2) Ζημίες ή βλάβες που οφείλονται σε κακή λειτουργία ή μη 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες συντήρησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

   (3) Ζημίες ή βλάβες που οφείλονται σε: 
 

    (α) Ανεπαρκή προληπτική συντήρηση. 
 

    (β) Χρήση υλικών συντήρησης διαφορετικών από αυτά που 
έχουν προδιαγραφεί. 
 

    (γ) Πυρκαγιά (εκτός από πυρκαγιά που οφείλεται σε 
ελαττώματα υλικού). 
 

    (δ) Ατυχήματα. 
 

    (ε) Φυσιολογική φθορά. 
 

    (στ) Συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις. 
 

   (4) ΥΛΙΚΑ που έχουν αλλαχθεί, μετατραπεί ή επισκευαστεί από 
άλλους επισκευαστικούς φορείς εκτός του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του ή που έχουν συνδυαστεί με οιοδήποτε 
τρόπο με είδος, που δεν έχει την έγκριση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για χρήση σε μια 
τέτοια διαμόρφωση. 
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   (5) ΥΛΙΚΑ από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι αριθμοί σειράς του 
Κατασκευαστή. 
 
  ιβ. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος και τα πάσης φύσεως 
έξοδα (έξοδα ταξιδίου, προσωπικού, υλικά, ξενοδοχεία, αποζημιώσεις 
προσωπικού, μεταφορικά, εργατικά, συσκευασία, λοιπά έξοδα) που απαιτούνται 
για την αντικατάσταση του ελαττωματικού ή βεβλαμένου ΥΛΙΚΟΥ, εξαρτήματος, 
ανταλλακτικού ή μέρους των Συστημάτων, ώστε αυτό να επανέλθει σε κατάσταση 
πλήρους και κανονικής λειτουργίας. Τα έξοδα για την επιστροφή του 
ελαττωματικού υλικού στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και η μεταφορά και αποστολή από το 
εργοστάσιο κατασκευής, μέχρι τον τόπο παράδοσης των υλικών στην Ελλάδα, θα 
βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Τυχόν άλλα έξοδα, που θα προκύψουν σε τέτοιες 
περιπτώσεις, και που θα είναι πέραν αυτών που καλύπτει η εγγύηση, θα 
βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος επίσης θα επιληφθεί του εκτελωνισμού και 
των σχετικών εξόδων για τα υλικά εγγυήσεως που θα παραδίδονται και θα 
παρέχει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στην έκταση που είναι διαθέσιμα, τα αναγκαιούντα 
ειδικά εργαλεία και συσκευές για εκτέλεση επισκευών στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε 
άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν καλύπτεται από αυτή την 
εγγύηση. 
 
  ιγ. Οι προαναφερθείσες εγγυήσεις και διορθωτικές ενέργειες που 
παρέχονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την παρούσα ΕΣΥ, είναι μόνο προς όφελος του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και δεν θα πρέπει, να παρέχονται ή να ερμηνεύονται ως παρεχόμενες 
σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την πρότερη γραπτή 
συναίνεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
  ιδ. Στην περίπτωση κατά την οποία το ίδιο ελάττωμα εμφανίζεται σε 
υλικό με τον ίδιο Κωδικό Αριθμό Κατασκευαστή (P/Ν) ή και σε εναλλάξιμο αυτού, 
εντός περιόδου 3 μηνών κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου εγγυήσεως και 
σε ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 30% του συνόλου των ΥΛΙΚΩΝ, που έχουν 
γίνει επισήμως αποδεκτά, το ελάττωμα αυτό θα θεωρείται συστηματικό και ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να διεξάγει έρευνα, και να παράσχει λύση 
εντός 3 μηνών. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα 
επηρεαζόμενα υλικά, αν αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς επιπλέον χρέωση για τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, να παραδώσει τις συλλογές (retrofit kits), εφόσον απαιτείται, σε 
συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, αναγνωρίζοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
  ιε. Σε περίπτωση που ένα ελάττωμα σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επιβεβαιωθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, κατόπιν αιτήσεως, θα έχει 
το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα εύλογα αποδεικτικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που σχετίζονται με την έρευνα και διόρθωση του αντίστοιχου 
ελαττώματος. 

 
  ιστ. Τα δύο μέρη συμφωνούν, ότι η εγγύηση καλύπτει μόνο τα θέματα 
που αναφέρονται, στη παρούσα παράγραφο «Εγγύηση Υλικών - Εργασιών». Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, σε καμία περίπτωση, δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση 
άμεσων ή έμμεσων ζημιών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που θα προκύψουν από άλλη αιτία. 
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 13. Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση - Φορτωτικά Έγγραφα - 
Αντικανονικές Αποστολές 
 
  α. Η συσκευασία, ο εγκιβωτισμός, η αποστολή, η διακίνηση και η 
μεταφορά των ΥΛΙΚΩΝ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα 
γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς εμπορικές πρακτικές, που 
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά των ΥΛΙΚΩΝ και στον τρόπο της μεταφοράς 
τους.  
 
  β. Αντίστοιχα θα πραγματοποιείται και η συσκευασία, ο 
εγκιβωτισμός, η αποστολή, η διακίνηση και η μεταφορά των προς επισκευή ή των 
επιστρεφομένων ΥΛΙΚΩΝ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
  γ. Πριν την αποστολή των ΥΛΙΚΩΝ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
επικοινωνεί με τον αρμόδιο φορέα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 14 «Παράδοση Υλικών - Εργασιών», για καθορισμό των 
λεπτομερειών αποστολής και εξασφάλισης άδειας εισόδου. 
 
  δ. Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα συσκευάζονται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (για αποστολή στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ) και από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ (για 
αποστολή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ), εντός ξύλινων ή πλαστικών κιβωτίων, με 
αντικραδασμικές ιδιότητες, μη διαπερατή από σκόνη και υγρασία, με τρόπο, που 
να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους, καθώς και η καλή συντήρησή τους, 
σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. 
 
  ε. Όταν πραγματοποιούνται αποστολές ΥΛΙΚΩΝ, μεμονωμένες ή 
συγκεντρωτικές (Consolidated Shipments), ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
παρέχει Δελτίο Συσκευασίας (Packing List) στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα 
περιεχόμενα σε κάθε κιβώτιο ΥΛΙΚΑ. Ένα αντίγραφο του Δελτίου Συσκευασίας θα 
τοποθετείται στο εσωτερικό κάθε κιβωτίου και ένα θα επικολλάται εξωτερικά του 
κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση εντός διαφανούς και υδατοστεγούς φακέλου, ο 
οποίος θα είναι εύκολα προσβάσιμος. Το Δελτίο Συσκευασίας θα συντάσσεται 
στην αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία : 
 
   (1) Στοιχεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Supplier) 
 
   (2) Όνομα και Διεύθυνση ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Buyer’s Address) 
 
   (3) Αριθμός Εκτελεστικής Σύμβασης (Contract No.) 
 
   (4) Αριθμός Δελτίου Αποστολής (Dispatch Note Νο.) 
 
   (5) Αριθμός Εντολής (Order No.) 
 
   (6) Αριθμός Κιβωτίου/Συνολικός Αριθμός Κιβωτίων (Box No of 
Total Box No) 
 
   (7) Ποσότητα (Quantity) 
 
   (8) Μικτό Βάρος Κιβωτίου (Box Gross Weight). 
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   (9) Αριθμός Ονομαστικού (ΝSN - Ρ/N) 
 
   (10) Αριθμός Κατασκευαστή (Manufacturer’s Code - Part Number 
- NCAGE CODE) 
 
   (11) Αριθμός Σειράς Υλικού (Θα αφορά ΥΛΙΚΑ που προωθούνται 
για επισκευή). 
 
   (12) Περιγραφή και Ονομασία Υλικού (Description) 
 
   (13) Ένδειξη ευαισθησίας ή επικινδυνότητας υλικού (ΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ, ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΕΤΕ, ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ 
ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ κλπ.) 
 
  ε. Κατά τη διάρκεια των αποστολών, όλα τα ΥΛΙΚΑ θα 
αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
τους και όπως ορίζεται από τα τεχνικά εγχειρίδια. 
 
  στ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται να ακολουθεί τις ειδικές οδηγίες 
συσκευασίας του κατασκευαστή του ΥΛΙΚΟΥ, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές 
και στις φυσικές συνθήκες μεταφοράς (Environmental And Physical Transportation 
Conditions), όπως για παράδειγμα συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, έκθεσης 
στο ηλιακό φως, σε ακτινοβολία, κραδασμούς, πίεση κλπ.  
 
  ζ. Μετά από πρόταση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και έγκριση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή και μόνο με αίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, δύναται να πραγματοποιηθεί 
ειδική συσκευασία των ΥΛΙΚΩΝ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως για ανάγκες 
μακροχρόνιας αποθήκευσης, με επιπρόσθετο κόστος. 
 
  η. Η αποσυσκευασία των ΥΛΙΚΩΝ θα γίνεται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, παρουσία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφόσον το απαιτήσει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 
 
  θ. Τα υλικά εγκιβωτισμού και συσκευασίας, μετά την παράδοση των 
ΥΛΙΚΩΝ, ανήκουν στην κυριότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, δεδομένου ότι η αξία τους θα 
έχει συμπεριληφθεί στη συνολική τιμή και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση 
επιστροφής τους στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
  ι. Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διαπιστώσει, κατά τη 
διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή» ότι τα ΥΛΙΚΑ: 
 
   (1) Διαφέρουν στην ποσότητα. 
 
   (2) Διαφέρουν σε πληροφοριακά στοιχεία υλικού (εσφαλμένη 
περιγραφή των ΥΛΙΚΩΝ ή ελλιπή στοιχεία). 
 
   (3) Υπάρχει εμφανές πρόβλημα ποιότητας ή εμφανής φθορά. 
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   (4) Ο προορισμός είναι διαφορετικός (εσφαλμένη αποστολή 
υλικού), 
 
τότε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση κάποιας 
από τις ανωτέρω ανωμαλίες και σε κάθε περίπτωση εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή, θα ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για οποιαδήποτε 
αντικανονική αποστολή παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία, και θα 
αποστέλλει ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, Αναφορά Αντικανονικής Αποστολής (Report of Discrepancy - 
ROD), σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «6». 
 
  ια. Η Αναφορά Αντικανονικής Αποστολής, θα εξετάζεται δεόντως από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος θα ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εγγράφως, εντός 20 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της, για τα διορθωτικά μέτρα που 
πρόκειται να ληφθούν. Εφ' όσον αποδεικνύεται υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή». 
 
  ιβ. Οι ανωτέρω διατάξεις σε ουδεμία περίπτωση θα ερμηνεύονται ως 
τροποποιούσες, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης  
οποιουδήποτε ΥΛΙΚΟΥ, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 12 «Εγγύηση Υλικών - 
Εργασιών». 
 
 14. Παράδοση Υλικών - Εργασιών 

 
  α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδίδει και θα παραλαμβάνει ΥΛΙΚΑ 
(καινούργια ή επισκευάσιμα) σε χώρο, που θα καθορίζεται σε συνεργασία με το 
ΣΞ. 
 
  β. Οι τιμές μονάδος επισκευής που περιέχονται στην παρούσα ΕΣΥ 
περιλαμβάνουν τη μεταφορά των ΥΛΙΚΩΝ από το χώρο παράδοσης - παραλαβής 
στο εργοστάσιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και από το εργοστάσιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
στο χώρο παράδοσης - παραλαβής. 
 
  γ. Η ευθύνη μεταφοράς των ΥΛΙΚΩΝ από τις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο χώρο παράδοσης – παραλαβής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ανήκει στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
  δ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προετοιμάζει τα προς επισκευή ΥΛΙΚΑ για 
παράδοση, κανονικά συσκευασμένα και σημασμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 
13 «Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση - Φορτωτικά Έγγραφα - Αντικανονικές 
Αποστολές» και θα τα αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή θα τα παραδίδει στον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, ενημερώνοντάς τον έγκαιρα για 
τις λεπτομέρειες αποστολής. 
 
  ε. Για όλες τις αποστολές ΥΛΙΚΩΝ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά, 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αποστολή. 
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  στ. Οι παραδόσεις θα εκτελούνται κατά περίπτωση μέσα στα 
παρακάτω χρονικά πλαίσια: 
 

   (1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: Ο χρόνος προμήθειας θα 
συμφωνείται αμοιβαία μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά τον χρόνο 
κατάθεσης της «Εντολής», με τη δέσμευση ότι δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) 
μήνες από ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ. 
 

   (2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ: Οι διαδικασίες θα 
είναι σύμφωνες με την παράγραφο 3 «Εκτέλεση Επισκευών», με τις παρακάτω 
δεσμεύσεις: 
 

    (α) Προτεραιότητα Επείγουσα: Ο Χρόνος Επισκευής και 
Επιστροφής (Turn Around Time - ΤΑΤ) δεν θα υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές 
ημέρες. Κατάσταση Επείγουσας Προτεραιότητας θα ορίζεται όταν τα συμβατικά 
είδη ή τμήμα αυτών, τεθούν εκτός ενεργείας και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν διαθέτει 
εφεδρικό υλικό ή άλλο ίδιο ανταλλακτικό. 
 

    (β) Προτεραιότητα Κανονική: Ο Χρόνος Επισκευής και 
Επιστροφής (ΤΑΤ), δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες από ενεργοποιήσεως της 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ. 
 

   (3) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 
Ο χρόνος παράδοσης θα συμφωνείται αμοιβαία κατά το χρόνο κατάθεσης της 
«Εντολής», με τη δέσμευση ότι δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από 
ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ. 
 

  ζ. Η ευθύνη επιλογής της προτεραιότητας συντήρησης - επισκευής 
ανήκει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

  η. Σε περίπτωση απώλειας ΥΛΙΚΟΥ από ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
κατά τη μεταφορά μεταξύ χώρου παράδοσης - παραλαβής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
και Εγκαταστάσεων - Συνεργείου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
συμφωνεί να αντικαταστήσει το υλικό με άλλο ισοδύναμο υλικό σε λειτουργία εντός 
του αρχικά συμφωνηθέντος χρόνου, χωρίς επιπλέον κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 19 «Απώλεια Υλικών». 
 

 15. Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή 
 

  α. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ΥΛΙΚΩΝ, θα γίνεται στο 
τόπο παράδοσης, από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, αμέσως μετά την άφιξη των 
ΥΛΙΚΩΝ. 
 

  β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα αναλάβει όλα τα έξοδα και την ευθύνη για 
τη μεταφορά, την ασφάλιση και την αποστολή των ΥΛΙΚΩΝ, από το εργοστάσιο 
κατασκευής, μέχρι τον τόπο παράδοσης. 
 

  γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ 15 εργάσιμες ημέρες πριν, την ημερομηνία κατά την οποία τα ΥΛΙΚΑ 
θα είναι έτοιμα για παράδοση και να ρυθμίζει, σε συνεργασία με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
την ακριβή ημερομηνία παράδοσής των. Στην έγγραφη ειδοποίηση του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα αναφέρονται τα είδη, οι ποσότητες, ο αριθμός των κιβωτίων, 
το βάρος και ο όγκος των ΥΛΙΚΩΝ. 
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  δ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, θα γνωρίζει εγγράφως στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την 
ημερομηνία παραδόσεως των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 3 εβδομάδες (20 
ημερολογιακές ημέρες) πριν από αυτήν. Η πραγματοποίηση της παραδόσεως, θα 
είναι σύμφωνη με τη Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ και μπορεί να γίνει 15 
ημερολογιακές ημέρες αργότερα, από την αναγραφόμενη ημερομηνία της 
ειδοποίησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
  ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα γνωρίσει εγγράφως στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραδόσεως, τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
   (1) Αριθμό τιμολογίου. 
 
   (2) Ημερομηνία παραδόσεως στο σημείο παραδόσεως. 
 
   (3) Αριθμό κιβωτίων, βάρος και σήμανση. 
 
   (4) Περιγραφή και Αριθμός Ονομαστικού (ΝSN - Ρ/N). 
 
   (5) Αριθμός Κατασκευαστή (Manufacturer Code - Part Number - 
NCAGE CODE) 
  
   (6) Αριθμός Σειράς Υλικού (Θα αφορά ΥΛΙΚΑ που προωθούνται 
για επισκευή). 
 
   (7) Ποσότητα (Quantity). 

 
  στ. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα ΥΛΙΚΑ θα συνοδεύονται από τα 
προβλεπόμενα στη παράγραφο 16 της παρούσας ΕΣΥ, Πιστοποιητικά Ποιοτικού 
Ελέγχου (όπου προβλέπεται από την ΣΠ), η οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή τους, θα ολοκληρώνεται στην Ελλάδα, εντός 20 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία αφίξεως τους στην Ελλάδα, από την Επιτροπή του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εφόσον το επιθυμεί, ή εκπροσώπου 
του, ως εξής: 
 
   (1) Η Επιτροπή Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, 
θα παραλαμβάνει τα ΥΛΙΚΑ, κατόπιν ελέγχου των Πιστοποιητικών Ποιοτικού 
Ελέγχου, που θα τα συνοδεύουν και θα εκδίδει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 
 
   (2) Για κάθε τμηματική παραλαβή υλικών θα εκδίδονται 3 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής, που θα αποδεικνύουν την αποδοχή των παραδοθέντων υλικών, από 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ένα αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής, θα παραδίδεται απευθείας στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή τον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εντός 2 εργασίμων ημερών από 
ολοκληρώσεως της διαδικασίας οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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   (3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής, διαπιστώσει 
κάποια διαφορά στα ΥΛΙΚΑ που παραδόθηκαν, αυτό θα αναφέρονται ξεχωριστά 
στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο. 
 
Επισήμανση: 
 
Είναι δυνατή η παραλαβή υλικών εκτός της τυποποιημένης συσκευασίας 
μεταφοράς/αποθήκευσης, εφόσον αυτά προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης – επισκευής του συμβατικού είδους 
/απαρτίου/εξοπλισμού. Στη περίπτωση αυτή, η παραλαβή εκτελείται με την 
ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών, μετά από τον έλεγχο λειτουργίας, την 
εξέταση των αντίστοιχων παραστατικών αποστολής των συγκεκριμένων ειδών και 
την παρουσίαση των αντίστοιχων βεβλαμένων (παλαιών υλικών που 
αντικαταστάθηκαν). 
 
  ζ. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης 
της Εκπαίδευσης, όπως Προσθήκη «4» του Παραρτήματος «ΣΤ», όχι αργότερα 
από 30 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, 
από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θεωρημένο από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΣΧΑΛ), στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει πραγματοποιήσει την εκπαίδευση και ότι η εν λόγω 
εκπαίδευση, συμφωνεί καθ’ όλα με τις απαιτήσεις αυτής της ΕΣΥ. Το 
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως δικαιολογητικό ολοκλήρωσης της συμβατικής του 
υποχρέωσης σχετικά με την εκπαίδευση και ως δικαιολογητικό πληρωμής. 
 

 16. Διασφάλιση Ποιότητας - Έλεγχος Ποιότητας 
 

  α. Οι απαιτήσεις της παρούσας ΕΣΥ υπόκεινται σε κρατική 
Διασφάλιση της Ποιότητας. σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σ-Π. 
 

  β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη 
να προμηθεύσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας ΕΣΥ, με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια και τις 
προδιαγραφές της εταιρείας, αλλά και των ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ της καθώς και 
σύμφωνα με τις τεχνικές βελτιώσεις - τροποποιήσεις, που θα συμφωνούνται, 
μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

  γ. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου διασφάλισης ποιότητας 
που προβλέπεται από την ΕΣΥ, θα γίνεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε χρόνο και 
τόπο που θα αποφασίζεται αρμοδίως, όπου, όταν και σε όση έκταση απαιτείται, σε 
συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της ΓΔΑΕΕ. 
 

  δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 ή 
νεότερο και θα εξασφαλίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ή 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ του να είναι πιστοποιημένοι και ότι καθ’ όλη την περίοδο 
υλοποίησης της παρούσας ΕΣΥ, θα τεκμηριώσουν, θα εφαρμόσουν και θα 
διατηρήσουν, σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με διαδικασίες που θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις τουλάχιστον του ISO 9001:2015. 
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  ε. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές 
με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας (Quality Control Plan) που θα 
συντάξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον 
Κρατικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας. Αντίγραφο του συμφωνηθέντος με τον 
Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας (QAR) Σχεδίου Ελέγχου Ποιότητας 
θα κοινοποιηθεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ πριν την έναρξη της παραγωγής. Στις 
Συμβάσεις που υπογράφει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με τους ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ 
ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ του θα περιέχεται πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση 
Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, όταν αυτό ζητηθεί από τον Κρατικό 
Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. 

 
  στ. Για την εκτέλεση των εργασιών του Κρατικού Εκπροσώπου 
Διασφάλισης Ποιότητας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε παροχή του 
κατάλληλου χώρου καθώς και των αναγκαίων μέσων και προσωπικού. Επίσης 
υποχρεούται να διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση του Κρατικού Εκπροσώπου 
Διασφάλισης Ποιότητας, στα εργοστάσια και εργαστήρια του, καθώς και στους 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ του που ασχολούνται με την κατασκευή και τον έλεγχο 
ποιότητας των υλικών και να δίνει κάθε σχετική πληροφορία που του ζητείται, 
κατόπιν εγκαίρου προειδοποιήσεως. 

 
  ζ. Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ εκτός της Τεχνικής Βιβλιογραφίας, των 
ανταλλακτικών και των αναλωσίμων θα συνοδεύονται, κατά την παράδοση τους 
από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - COC). Το ανωτέρω 
Πιστοποιητικό θα εκδίδεται με μέριμνα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα 
προσυπογράφεται από τον αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας 
(Quality Assurance Representative - QAR) και θα πιστοποιεί ότι όλα τα 
παραδοθέντα υλικά (ολοκληρωμένο ενιαίο αλεξίπτωτο), δεν έχουν ελαττώματα και 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ. 

 
  η. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καλύψει όλο το κόστος που θα προκύψει 
από την εκτέλεση της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και την εμπλοκή των 
αρμοδίων Κρατικών Αρχών.  

 
  θ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα, είτε απευθείας είτε μέσω 
εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του, να επισκέπτεται τις 
εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, προκειμένου να 
ενημερώνεται για την πρόοδο και εξέλιξη της ΕΣΥ και να εποπτεύει τη διενέργεια 
των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών. Κατά την παραλαβή των υλικών και 
προκειμένου αυτά να γίνουν αποδεκτά, διατηρεί επίσης το δικαίωμα εκτέλεσης 
ελέγχων και δοκιμών που απορρέουν από τις απαιτήσεις της Εκτελεστικής 
Σύμβασης ΕΣΥ. 

 
  ι. Ασυμφωνίες ή αποκλίσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν τον τύπο, 
την προσαρμογή, τη λειτουργία, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την 
υποστηριξιμότητα ή  την εναλλαξιμότητα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, θα 
τυγχάνουν της έγκρισης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνονται 
αποδεκτές από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. Εφόσον ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κρίνει ότι συντρέχουν τεκμηριωμένοι λόγοι για να αποκλίνει από 
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τις απαιτήσεις της ΕΣΥ και οι αποκλίσεις αυτές επηρεάζουν τις ως άνω 
παραμέτρους, τότε μπορεί να δοθεί άδεια «απόκλισης/συναίνεσης», με αντίστοιχο 
οικονομικό διακανονισμό, όπου απαιτείται. Για τη χορήγηση της άδειας 
«απόκλισης/ συναίνεσης» θα πρέπει να υποβληθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
αίτηση προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μέσω του Κρατικού Εκπροσώπου Διασφάλισης 
Ποιότητας ή προς τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας εφόσον έχει 
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
  ια. Τα ως άνω αναφερθέντα κατισχύουν έναντι ενδεχομένων 
αναιρέσεων ή αντιφατικών περί την ποιότητα προβλέψεων σε άλλες παραγράφους 
της ΕΣΥ. 
 
  ιβ. O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξασφαλίσει ότι τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, θα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας, που καθορίζονται στη 
παρούσα παράγραφο, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  
 
 17. Κωδικοποίηση Υλικών 
 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του κυρίως κειμένου 
της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 18. Ασφάλιση Υλικών κατά τη Μεταφορά 
 
  α. Κατόπιν απαίτησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει 
να ασφαλίζει, σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης κατηγορίας, τα διακινούμενα ΥΛΙΚΑ 
κατά τη μεταφορά τους, για κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την αρχή της 
καθολικότητας των κινδύνων. Επιπλέον πρέπει να καλύπτονται και κίνδυνοι 
πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις 
ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. Η 
ασφάλιση θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
  β. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να αποστέλλεται στον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αποστολή των ΥΛΙΚΩΝ. 
Το ανωτέρω κείμενο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους INCOTERMS 
στους οποίους θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις.  
 
  γ. 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 45 ημερολογιακές 
ημέρες από την άφιξή τους. 
 
  δ. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ΥΛΙΚΩΝ, 
προσαυξημένη κατά 5%. 
 
  ε. Η μεταφορά θα διέπεται από τους όρους και τις συνθήκες των 
Κωδικοποιημένων Διατάξεων Μεταφορών (Codified Transport Clauses) και θα 
καθορίζεται επακριβώς με όρους σύμφωνους προς την τυποποίηση κατά τα 
προβλεπόμενα από τους όρους INCOTERMS. 
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 19. Απώλεια Υλικών 
 
  α. Όλοι οι κίνδυνοι απώλειας ή ζημίας των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
θα μετατίθενται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, ή με την παράδοση 
των ΥΛΙΚΩΝ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο χώρο παράδοσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 «Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή». 
 
  β. Η ευθύνη για κάθε ζημία, απώλεια ή βλάβη ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ, η οποία μπορεί να συμβεί μετά την μεταβίβαση του κινδύνου απώλειας 
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και η οποία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή απόκρυψη 
ελαττώματος, θα βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το ΥΛΙΚΟ, με άλλο αντίστοιχο, 
καινούριο ή επισκευασμένο. Τα καινούργια ή επισκευασμένα ΥΛΙΚΑ θα 
καλύπτονται από εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 
«Εγγύηση Υλικών - Εργασιών». 
 

  γ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται να απαιτεί τη συμμετοχή του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε έρευνα, η οποία τυχόν θα διενεργηθεί μετά από ένα τέτοιο 
γεγονός. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμετάσχει σε μια τέτοια 
έρευνα, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να προβεί μόνος του στην διεξαγωγή της 
έρευνας αυτής. 
 
  δ. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι ανεξάρτητες 
των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την επιδιόρθωση, επισκευή, 
αντικατάσταση ή με άλλο τρόπο αποζημίωση για υλικά που είναι ελαττωματικά ή 
έχουν υποστεί ζημιά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 12 «Εγγύηση Υλικών - 
Εργασιών». 
 
 20. Εκχώρηση Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων 

 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 27 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 21. Άδειες Εξαγωγών - Εισαγωγών 

 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 28 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 22. Ανωτέρα Βία - Δικαιολογημένες Καθυστερήσεις 
 
  α. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας ΕΣΥ, ως Ανωτέρα Βία 
θα θεωρείται κάθε γεγονός, η επέλευση του οποίου είναι εκτός ελέγχου του 
Μέρους και το οποίο εμποδίζει το Μέρος που την επικαλείται, να εκπληρώσει τις 
Συμβατικές του υποχρεώσεις. Τα ακόλουθα γεγονότα, ενδεικτικά, θα θεωρούνται 
ότι συνιστούν ανωτέρα βία: 
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   (1) Γενική ή μερική απεργία στα εργοστάσια του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, των ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του ή οποιουδήποτε από 
τους ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ τους. 
 
   (2) Γενικευμένη ή περιορισμένη πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή στα 
γραφεία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του. 
 
   (3) Αδυναμία πρόσβασης στη(ις) θέση(εις) εργασίας λόγω 
κακών καιρικών συνθηκών, όπως χιόνι, δυνατοί άνεμοι, κτλ. 
 
   (4) Διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή βλάβη του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των ΚΥΡΙΩΝ 
ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του ή των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ τους, η οποία επηρεάζει 
την εκτέλεση της παρούσας ΕΣΥ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και οφείλεται σε αίτια 
πέραν των δυνάμεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ και 
οπωσδήποτε δεν προέρχεται από πλημμελή εκτέλεση συντήρησης. 
 
   (5) Φυσικές καταστροφές. 
 
   (6) Πόλεμος, ή εμπόλεμη κατάσταση. 
 
   (7) Πολιτικές εξεγέρσεις, ταραχές, τρομοκρατικές πράξεις. 
 
   (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo) μεταφορών. 
 
   (9) Εμπορικός αποκλεισμός διεθνούς δικτύου μεταφορών. 
 
  β. Η απόδειξη του γεγονότος που συνιστά Ανωτέρα Βία και η 
διάρκεια των συνεπειών της, όπως επίσης η αρνητική επίπτωση της επέλευσης 
αυτού του απρόβλεπτου γεγονότος επί της ομαλής εκτέλεσης της εκτελεστικής 
Σύμβασης, βαρύνει το Μέρος που επικαλείται τους λόγους Ανωτέρας Βίας. Το 
Μέρος αυτό υποχρεούται να ενημερώσει το αντισυμβαλλόμενο Μέρος και να 
καταθέσει σ’ αυτό τα κατάλληλα έγγραφα δια των οποίων θα επιβεβαιώνεται η 
επέλευση των γεγονότων που επικαλείται, εκδοθέντα από τις αρμόδιες 
Κυβερνητικές Αρχές. 
 
  γ. Το κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή όχι τα γεγονότα 
που επικαλείται το αντισυμβαλλόμενο Μέρος ως γεγονότα Ανωτέρας Βίας. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών, ως προς το αν έχει επέλθει γεγονός 
Ανωτέρας Βίας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 34 του 
κυρίως κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
  δ. Τα Μέρη δεν μπορούν να αρνούνται αναιτιολόγητα την αποδοχή 
ενός αποδεδειγμένου γεγονότος Ανωτέρας Βίας. 
 
  ε. Μετά την επέλευση ενός γεγονότος Ανωτέρας Βίας, η συνέχιση 
της υλοποίησης της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ θα γίνεται κατά τον πλέον 
επωφελή τρόπο για αμφότερα τα Μέρη. 
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  στ. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δύναται λόγω Ανωτέρας Βίας, να 
παραδώσει τα αντίστοιχα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων, που 
ορίζονται στις παραγράφους της παρούσας ΕΣΥ, τότε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα παρέχει 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ παράταση των χρονικών ορίων για την παράδοσή τους, για 
χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια των συνεπειών του γεγονότος, που συνιστά 
την Ανωτέρα Βία, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε ποινικών ρητρών ή άλλων 
κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενεργήσει, όπως 
ορίζεται στις επόμενες παραγράφους. 
 

  ζ. Τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας πρέπει να αναφέρονται εγγράφως 
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο, από της επελεύσεώς 
τους. Σε περίπτωση που τα γεγονότα αυτά διαρκούν, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει 
επίσης να αναφέρει τη λήξη τους, εντός του ιδίου χρονικού ορίου. 
 

  η. Επίκληση οποιασδήποτε εκπρόθεσμης ή πλημμελούς 
εκπληρώσεως των υποχρεώσεων των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ των ΚΥΡΙΩΝ 
ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δε θα θεωρείται ότι συνιστά 
γεγονός Ανωτέρας Βίας. 
 

  θ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός 30 
εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη των στοιχείων, που τεκμηριώνουν το γεγονός, το 
οποίο συνιστά ανωτέρα βία από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αναφορικά με την απόρριψή 
του. Σε διαφορετική περίπτωση το γεγονός Ανωτέρας Βίας και οι συνέπειές του θα 
θεωρούνται αποδεκτές. 
 

  ι. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτής της ΕΣΥ (σχετικές με το 
χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών κλπ) κριθούν 
αναγκαίες, θα καθορίζονται και θα συμφωνούνται αμοιβαία εντός 3 μηνών από τη 
στιγμή, κατά την οποία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναφέρει τη λήξη του γεγονότος, που 
συνιστά την Ανωτέρα Βία. Εάν η αρνητική επίπτωση του γεγονότος Ανωτέρας Βίας 
διαρκεί πέραν των 6 μηνών και οι συνέπειες είναι τέτοιες, που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν 
έχει εύλογο συμφέρον για την εκτέλεση του υπολειπόμενου μέρους της 
Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει 
μερικώς ή συνολικά την Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 
32 «Λύση της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ». 
 

  ια. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης πληρωμών εκ μέρους  του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, οφειλόμενη σε λόγους Ανωτέρας Βίας, 
όπως μνημονεύονται ανωτέρω, οι οποίοι θα αποδειχθούν ή βεβαιωθούν από τις 
αρμόδιες Κρατικές Αρχές ή από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή, χωρίς να θεωρείται 
ως υπερήμερος οφειλέτης με όλα όσα τούτο συνεπάγεται και χωρίς να 
επιβαρυνθεί με τόκους. Αυτή η παράταση, θα είναι ίση με την αποδιδόμενη στο 
γεγονός Ανωτέρας Βίας καθυστέρηση, δεν θα μπορεί δε να υπερβεί το χρονικό 
όριο των 6 μηνών μετά την ημερομηνία, που η πληρωμή ήταν απαιτητή. 
 

 23. Υλικά - Υπηρεσίες ΕΣΥ 
 

  Τα Υλικά– Υπηρεσίες για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) των υπό 
προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (11-1-900-3/MC1-1D) μετά 
Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (62C4317/T-10R), αναλύονται στην Προσθήκη «2» του 
παρόντος Παραρτήματος. 
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 24. Αναπροσαρμογή Τιμών 
 

  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 20 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 

 
 25. Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής 

 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 24 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 26. Φόροι - Δασμοί - Κρατήσεις 

 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 24 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 

 
 27. Εγγυοδοσία 
 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 9 του κυρίως κειμένου 
της κατακυρωτικής απόφασης και την παράγραφο 12 του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 
 28. Ποινικές Ρήτρες 

 
  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 23 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 29. Κήρυξη Προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις 
 

  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 25 & 26 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης 

 

 30. Ισχύς και Διάρκεια των Εκτελεστικών Συμβάσεων ΕΣΥ 
 

  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 8 & 20 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 
 

 31. Τροποποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ 
 

  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 33 του κυρίως 
κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης. 
 

 32. Λύση της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ 
 

  α. Η Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ είναι δυνατό να λυθεί ολικά ή μερικά, 
είτε λόγω αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε λόγω 
ανωτέρας βίας. 
 

  β. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να καταγγείλει την εκάστοτε 
Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ λόγω αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ολικά ή μερικά, στις περιπτώσεις που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: 
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   (1) Αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις ουσιώδεις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή καταστεί υπερήμερος στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών για λόγους άλλους από αυτούς, που αναφέρονται στη 
παράγραφο 22 «Ανωτέρα Βία-Δικαιολογημένες Καθυστερήσεις», παρά το γεγονός 
ότι θα έχει ειδοποιηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   (2) Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπάρχουν βάσιμες 
ενδείξεις ότι πρόκειται να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή είναι αναξιόχρεος 
ή τα περιουσιακά στοιχεία του έχουν ολικά ή μερικά κατασχεθεί, ή εάν προχωρεί 
σε εκούσια εκκαθάριση (εκτός εάν πρόκειται για εκκαθάριση, που γίνεται για 
λόγους αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης) με την προϋπόθεση ότι ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   (3) Δεν παραδώσει οποιοδήποτε ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ εντός 6 
μηνών (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως από τα Μέρη) για λόγους άλλους 
από εκείνους που αναφέρονται στη παράγραφο 22 «Ανωτέρα Βία-
Δικαιολογημένες Καθυστερήσεις», με την προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει 
λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   (4) Δεν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες εξαγωγής των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 21 «Άδειες 
Εξαγωγών - Εισαγωγών». 
 

  γ. Η καταγγελία της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, λόγω αθέτησης 
συμβατικής υποχρέωσης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή η κήρυξή του ως 
έκπτωτου από την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, δεν θα επηρεάζει τα 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, το κόστος των οποίων έχει εξοφληθεί πλήρως, καθώς και τις 
αντίστοιχες πληρωμές, που σχετίζονται με αυτά. 
 

  δ. Στην περίπτωση χρήσης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ του δικαιώματος 
Λύσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ λόγω αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης 
εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 
 

   (1) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περί της προθέσεως του να καταγγείλει συγκεκριμένη Εκτελεστική 
Σύμβαση ΕΣΥ, υποδεικνύοντας την παράβαση της Συμβατικής υποχρέωσης εκ 
μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και καλώντας τον να πράξει όπως απαιτείται για 
αποκατάσταση. 
 

   (2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την υποχρέωση να θεραπεύσει την 
εξ’ υπαιτιότητάς του παράβαση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης ή να προτείνει χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή της θεραπείας αυτής, με την προϋπόθεση της αποδοχής της εκ μέρους 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

   (3) Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποτύχει να θεραπεύσει την 
παράβαση όπως αναφέρεται παραπάνω, να προτείνει θεραπεία αποκατάστασης 
και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, που να είναι αποδεκτά από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ 
ολικά ή μερικά, αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εξειδικεύοντας περαιτέρω τους λόγους καταγγελίας και την ημερομηνία επέλευσης 
των αποτελεσμάτων της. 
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  ε. Όταν συγκεκριμένη Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ καταγγελθεί, στο 
σύνολό της ή εν μέρει, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα, ως αποζημίωση για τις 
προκληθείσες ζημίες: 
 

   (1) Να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 28 «Ποινικές 
Ρήτρες», εάν δεν έχουν ήδη εφαρμοστεί. 
 

   (2) Να διακόψει τις πληρωμές προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
οποιοδήποτε μη παραδοθέν ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ, για το οποίο η Εκτελεστική 
Σύμβαση ΕΣΥ έχει καταγγελθεί. 
 

   (3) Να προκαλέσει την κατάπτωση της Τραπεζικής Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 27 «Εγγυοδοσία». 
 

  στ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει την Εκτελεστική 
Σύμβαση ΕΣΥ, ολικά ή μερικά, εάν η εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθυστερεί, για λόγους που 
περιγράφονται στην παράγραφο 22 «Ανωτέρα Βία - Δικαιολογημένες 
Καθυστερήσεις» και για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους 6 μήνες ή εάν τα 
Μέρη συμφωνούν ότι τέτοιες καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν πέρα από 
την ως άνω εξάμηνη περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει 
λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

  ζ. Στην περίπτωση Λύσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, λόγω 
καθυστερήσεων ανωτέρας βίας, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πληρώσει το κόστος των 
ΥΛΙΚΩΝ που έχει παραλάβει και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που του έχουν παρασχεθεί, 
αλλά δεν έχουν ακόμα εξοφληθεί. 
 
  η. Σε περίπτωση μερικής λύσης, η εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση 
ΕΣΥ θα τροποποιηθεί αναλόγως σύμφωνα με την παράγραφο 31 «Τροποποίηση 
της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ». Με την τροποποίηση αυτή θα διαχωριστεί το 
μέρος της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, το οποίο θα εκτελεσθεί, από εκείνο που 
θα έχει λυθεί. 
 
  θ. Σε περίπτωση τερματισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα δικαιούται τις ακόλουθες πληρωμές: 
 
   (1) Το κόστος των ΥΛΙΚΩΝ που έχουν παραδοθεί ή είναι έτοιμα 
για παράδοση (η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση τους) και όπου απαιτείται 
το κόστος παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που έχουν υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
κατά την ημερομηνία τερματισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ. 
 
   (2) Τις δαπάνες και τα έξοδα που έχουν γίνει ή έχουν αναληφθεί 
ανέκκλητα σε εκτέλεση «Εντολή» που τοποθέτησε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, κατά την 
ημερομηνία τερματισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ, που θα δικαιολογείται 
από έγγραφα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
  ι. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν μπορεί να τοποθετήσει καμιά ΕΝΤΟΛΗ μετά 
τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης τερματισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ. 
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 33. Η παρούσα ΕΣΥ αποτελεί την ολική και πλήρη συμφωνία ανάμεσα 
στα Μέρη, υπερισχύει όλων των προηγούμενων διαπραγματεύσεων, 
αντιπροσωπεύσεων, δεσμεύσεων και συμφωνιών μεταξύ των Μερών, που 
σχετίζονται µε το αντικείμενο της ΕΣΥ, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου επί του 
οποίου βασίζεται, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραλείψεις. 
 
 34. Η ευθύνη και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Μερών, που 
απορρέουν από αυτή την ΕΣΥ, περιορίζονται σε όσα ρητώς αναφέρονται σ’ αυτή. 
 
 35. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για όποιες αυξήσεις των 
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.τ.λ., επέλθουν μετά την υπογραφή της 
Σ-Π και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την 
ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υλικών. 
 
 36. Υπόδειγμα Εκτελεστικής Σύμβασης ΕΣΥ όπως στο Παράρτημα «Ι». 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

 
«1» Πίνακας Ορισμών - Ακρωνυμίων 
«2» Πίνακας Υλικών – Υπηρεσιών για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) των 

υπό Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (11-1-900-
3/MC1-1D) Μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (62C4317/T-10R) από την 
Εταιρεία «ΑΪΝΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

«3» Υπόδειγμα Αίτησης Τεχνικής Υποστήριξης 
«4» Υπόδειγμα Εντολής 
«5» Υπόδειγμα Αναφοράς Ακαταλληλότητας Υλικού 
«6» Υπόδειγμα Αναφοράς Αντικανονικής Αποστολής 
«7» Υπόδειγμα Αναφοράς Βλάβης και Απαίτησης Εγγύησης 
«8» Βεβαίωση Εκτελεσθέντων Εργασιών 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 

 

 Για τους σκοπούς αυτής της ΕΣΥ, οι όροι θα ισχύουν με την έννοια, που τους αποδίδεται στο παρόν και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 «Ορισμοί - Ακρωνύμια»: 
 

1. Γενικοί Ορισμοί 
 

ACRONYM FULL TITLE IN ENGLISH ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 
ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 Force Majeure Ανωτέρα Βία 
Κάθε γεγονός, η επέλευση του οποίου είναι εκτός ελέγχου του 

Μέρους που την επικαλείται και το οποίο εμποδίζει το Μέρος να 
εκπληρώσει τις Συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

  Αρχή Προμηθειών 
Είναι η υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή η 

επίσημα αναγνωρισμένη αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ. 
 

  Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών  ΑΥΚΥ 

AQAP 
Allied Quality Assurance 

Procedures 
Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας   

ISO 
International Standard 

Organizaton 
Διεθνής Οργανισμός Προτύπων   

BER Beyond Economical Repair Πέραν Οικονομικής Επισκευής  ΠΟΕ 

BLR Beyond Local Repair Πέραν Επιτοπίου Επισκευής  ΠΕΕ 

 Buyer Αγοραστής 
Θα σημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο 

εκπροσωπείται σε αυτή τη Σύμβαση από  τη ΓΔΑΕΕ 
 

 Codified Transport Clauses Κωδικοποιημένες Διατάξεις Μεταφορών   

CDR Critical Design Review Ανασκόπηση Κρίσιμων Σχεδίων Ανασκόπηση   

CFSR Contractor Field Service Τεχνικός Αντιπρόσωπος Εταιρείας   
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ACRONYM FULL TITLE IN ENGLISH ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 
ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Representative 

CIF Cost Insurance Freight,  Όπως ορίζεται στα INCOTERMS 2000  

 Certificate of Completion Πιστοποιητικό Υλοποίησης    

 Consolidated Shipments Συγκεντρωτικές Αποστολές   

CoC Certificate of Conformity Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης   

 Contract Σύμβαση 
Η Εκτελεστική Σύμβαση, τα Παραρτήματα, οι Προσθήκες και οι 

τυχόν τροποποιήσεις της. 
 

 Contract Articles Συμβατικά Είδη 

Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ που πρέπει να παραδοθούν ή να 
υποστηριχθούν και οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που πρέπει να 

παρασχεθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας ΕΣΥ. 

 

 
Contract Material or 

Material 
Συμβατικά Υλικά ή Υλικά   

Τα συστήματα καθώς και τα ολοκληρωμένα υποσυγκροτήματα, 
τα εργαλεία, οι συλλογές εργαλείων, τα ανταλλακτικά, τα 

αναλώσιμα, η βιβλιογραφία και κάθε είδος που απαιτείται για 
την εκτέλεση εργασιών συντήρησής τους.  

 

 Credit Value Πιστωτική Αξία   

  Διεύθυνση Παραλαβής Υλικών Η Διεύθυνση Παραλαβής Υλικών της ΑΣΔΥΣ ΔΕΠΥ 

 Deficiency Ατέλεια 

Αποτυχία εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης που έχει 
εντοπιστεί και που είναι επουσιώδης και όχι αρκετά σοβαρή, 
ώστε να εμποδίζει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αποδεχθεί προσωρινά 

ένα ΥΛΙΚΟ. 

 

 Deficiency Ελάττωμα 
Κάθε κατάσταση ή χαρακτηριστικό που διαφέρει από την 

προδιαγραφή και υποβαθμίζει τη λειτουργικότητα ενός ΥΛΙΚΟΥ. 
 

  Dispatch Note Δελτίο Αποστολής ή Συνοδείας   

DDU Delivery Duty Unpaid Παράδοση Χωρίς Καταβολή Δασμών Όπως ορίζεται στα INCOTERMS 2000  

MTBF 
Mean Time Between 

Failures 
Μέσος Χρόνος μεταξύ Βλαβών 

Είναι ο μέσος χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών βλαβών ενός 
υλικού ή συστήματος, ο οποίος επηρεάζει την αξιοπιστία του. 

 

MTTR Mean Time To Repair Μέσος Χρόνος για Επισκευή 
Είναι ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την επισκευή μιας 

βλάβης στο εργοστάσιο . 
 

NCΑGE CODE  Κωδικός Αριθμός Κατασκευαστή 
Ειδικός Αριθμός που αποδίδεται στο Κατασκευαστή του υλικού 

από ΝΑΤΟ. 
 

NCB 
National Codification 

Bureau 
Αρχή Κωδικοποίησης 

Είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη 
Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα 

σχεδιασμού ή παραγωγής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

NQAA 
National Quality Assurance 

Agency 
Υπηρεσία Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας   

NSN Nato Stock Number Αριθμός Καταχώρησης Υλικού κατά ΝΑΤΟ 
Αριθμός Ονομαστικού, ο οποίος απονέμεται σε ένα υλικό, 

σύμφωνα με το Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών του ΝΑΤΟ 
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1. Ειδικοί Ορισμοί 
 

Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύναψης και 
εκτέλεσης της παρούσας ΕΣΥ έχουν ως ακολούθως: 
 

α. «Αρχή Προμηθειών»: Σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας 
χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ. 

 

β. «Εμπλεκόμενα Μέρη»: Ορίζονται τα μέρη που απαρτίζουν  την 
εκτελεστική σύμβαση, όπως καθορίζεται στα άρθρα της εκτελεστικής σύμβασης. 

 

γ. «Ημέρα(ες)»: Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της εκτελεστικής σύμβασης. 

 

δ. «Μήνας(ες)»: Ορίζονται οι ημερολογιακοί μήνες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της εκτελεστικής σύμβασης. 

 

ε. «Εκτελεστική Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της 
Υπηρεσίας και του προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την συμφωνία πλαίσιο. 

 

στ. «Αναθέτουσα Αρχή»: Ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
 

ζ. «Τοποθεσία(ες) Παράδοσης»: Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες 
θα παραδίδεται το συμβατικό αντικείμενο και θα καθορίζονται από τον αγοραστή 
κατά τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης. 

 

η. «Συμβατικός Χρόνος»: Η παράδοση των υλικών (χρονοδιάγραμμα) 
στην παρούσα ΕΣΥ καθορίζεται στους 8 μήνες από την ενεργοποίηση της 
Εκτελεστικής Σύμβασης. 

 

θ. «Τεχνικά δεδομένα»: Σημαίνει τα σχέδια, τα πρότυπα, τις 
προδιαγραφές ή / και 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 τη σύμβαση.  

 

ι. «Ισοδύναμος συμβατικός όρος»: Σημαίνει μια συμφωνημένη 
συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

 

ια. «Ισοδύναμο υλικό» είναι το υλικό (υπό την ευρεία έννοια του όρου) 
το οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες διαφορές (π.χ. χρώμα, τρόπο 
προσδιορισμού, υλικό κατασκευής, κ.λπ.)  έχει ίση δύναμη, ισχύ, ροπή, 
επιχειρησιακή αξία, αντοχή, ιδιότητες, προδιαγραφές, κτλ. με κάποιο άλλο.  
 

ιβ. «Διαλειτουργικότητα», είναι η ικανότητα των συστημάτων, 
μονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες ώστε να 
λειτουργούν από κοινού. 

 

ιγ. «Εναλλαξιμότητα»,  είναι η ικανότητα του υλικού / ανταλλακτικού / 
εξαρτήματος ενός μέσου του «τμήματος / συστήματος», να δύναται να 
χρησιμοποιηθεί σε μέσο ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος». 
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ιδ. «Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που αποσκοπούν 
στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό σε κατάσταση ετοιμότητας 
και περιλαμβάνει: 

 

(1) Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού. 
 

(2) Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές. 
 

(3) Τις επιθεωρήσεις. 
 

(4) Την ταξινόμηση από άποψη ετοιμότητας χρησιμοποίησης. 
 

(5) Τις επισκευές (μικρής έκτασης). 
 

(6) Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους εκσυγχρονισμούς. 
 

(7) Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές – συντηρήσεις 
εργοστασιακού επιπέδου. 
 

 Ο προσδιορισμός των «Κατηγοριών Συντήρησης» και των 
«Κλιμακίων Συντήρησης» (1ο έως και 5ο), όπως αναφέρεται στη συνέχεια του 
παρόντος,  γίνεται με μέριμνα του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού – Μονάδας της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ), σύμφωνα με τις καθοριζόμενες διαδικασίες. 
 

ιε. «Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή φθοράς των 
υλικών και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
επαναχρησιμοποιήσεως. 

 

ιστ. «Ανακατασκευή»: είναι η επαναφορά του τεχνικού υλικού σε 
κατάσταση που να μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση του καινούργιου 
τεχνικού υλικού. Η επαναφορά γίνεται με την πλήρη αποσυναρμολόγηση ενός 
συγκροτήματος ή κύριου υλικού για εξακρίβωση της καταστάσεως κάθε 
εξαρτήματός του και επασυναρμολόγησή του με τη χρησιμοποίηση εύχρηστων ή 
καινούργιων συγκροτημάτων και υποσυγκροτημάτων. 

 

ιζ. «Εκσυγχρονισμός»: είναι η βελτίωση των τεχνικών και 
επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του υλικού, αφού εφαρμοσθούν 
σ΄ αυτό τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η βελτίωση αυτή 
επιτυγχάνεται με τροποποίηση ή ακόμα με αντικατάσταση συγκροτημάτων με νέα 
σύγχρονης τεχνολογίας. Με τον εκσυγχρονισμό μπορεί να αλλάξει και η εξωτερική 
μορφή του κυρίου υλικού. 

 

ιη. «Κατηγορίες  Συντήρησης»: 
 

(1) Συντήρηση  Μονάδας 
 

 Εκτελείται από προσωπικό και με ευθύνη της Μονάδας, που έχει 
και χρησιμοποιεί τα τεχνικά υλικά. Περιλαμβάνει επιθεώρηση, κάθαρση, 
υπηρέτηση, προφύλαξη, λίπανση και ρύθμιση τεχνικών υλικών. Επίσης 
περιλαμβάνει μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις μικρών συγκροτημάτων. 
Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής της Μονάδας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 1ο 
και 2ο κλιμάκιο και αποτελεί τη βάση της συντηρήσεως. 
 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



Η-1-5 

./. 

(2) Συντήρηση  Σχηματισμού  -  Εταιρείας 
 

 Εκτελείται από τις Μονάδες ή Υπομονάδες ΤΧ ή και από 
προσωπικό της  εταιρείας, 3ου- 4ου κλιμακίου. Περιλαμβάνει επισκευές και 
αντικαταστάσεις μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. Το επισκευασμένο υλικό 
επιστρέφεται στη Μονάδα του. Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής του Σχηματισμού ή η 
εταιρεία. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 3ο και 4ο κλιμάκιο. 

 

(3) Συντήρηση  Εταιρείας  -  Συνεργείου   
 

 Εκτελείται από προσωπικό της εταιρείας σε μόνιμες 
εγκαταστάσεις ή από κινητές ομάδες επισκευής (στις έδρες των μονάδων), οι 
οποίες διαθέτουν πολυσύνθετο τεχνικό υλικό και εργαλεία (με μέριμνα της 
εταιρείας). Περιλαμβάνει μεγάλης εκτάσεως επισκευές, ανακατασκευές και 
τροποποιήσεις - εκσυγχρονισμούς συγκροτημάτων και κύριων υλικών. Το υλικό 
επιστρέφεται στις Μονάδες ΤΧ για έλεγχο. Υπεύθυνη είναι η εταιρεία. Η κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνει το 5ο κλιμάκιο. 

 

ιθ. «Κλιμάκια  Συντήρησης»: 
 

(1) Συντήρηση  1ου  Κλιμακίου  
 

Η συντήρηση 1ου κλιμακίου εκτελείται από τους χειριστές του 
τεχνικού υλικού και περιλαμβάνει: 
 

(α) Την ημερήσια προληπτική συντήρηση 
 

Εκτελείται από τους χειριστές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
την αποστολή με ευθύνη της Μονάδας και περιλαμβάνει τη συνήθη φροντίδα κατά 
τη χρήση, τον καθαρισμό, την προφύλαξη από φθορές κτλ. 

 

(β) Την εβδομαδιαία προληπτική συντήρηση. 
 

1/ Εκτελείται από τους χειριστές, είναι καθολική και 
κατευθυνόμενη από τον υπεύθυνο Αξκό της Δρίας συντηρήσεως. 
Πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με ευθύνη της Μονάδας. Σκοπός της 
είναι αρχικά ο λεπτομερής έλεγχος των σκαφών – υλικών για τη διαπίστωση και 
καταγραφή βλαβών, φθορών κι ελλείψεων και στη συνέχεια η αποκατάσταση 
όσων εξ’ αυτών δύναται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Μονάδας. 
Περιλαμβάνει λεπτομερή καθαρισμό, λίπανση, ρυθμίσεις, δοκιμές, μικροεπισκευές, 
περιορισμένες αντικαταστάσεις μικροεξαρτημάτων, όπως καθορίζεται στα 
αντίστοιχα ΤΕ. 

 

2/ Πριν την εκτέλεση της εβδομαδιαίας συντήρησης, 
αφαιρούνται από την καμπίνα, το κατάστρωμα, ή τους λοιπούς αποθηκευτικούς 
χώρους των σκαφών, τα υλικά που τα συνοδεύουν και για τα οποία ο χειριστής 
τηρεί ενημερωμένο πίνακα παρελκομένων για έλεγχο πληρότητας, 
λειτουργικότητας και συντήρησής τους. 
 

(2) Συντήρηση  2ου  Κλιμακίου  
 

(α) Εκτελείται από το ειδικά εκπαιδευμένο, για το σκοπό αυτό, 
τεχνικό προσωπικό της Μονάδας και περιλαμβάνει μικροεπισκευές και 
αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τμημάτων μικρών συγκροτημάτων, ρυθμίσεις, 
ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από τα τεχνικά εγχειρίδια. 
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(β) Το προσωπικό, που εκτελεί τη συντήρηση 2ου κλιμακίου, 
συμβουλεύει και βοηθά το προσωπικό που εκτελεί τη συντήρηση 1ου κλιμακίου 
(χειριστές) και αναφέρει στη Δκση τυχόν παραλείψεις συντηρήσεως ή κακή χρήση 
του υλικού. 

 

(3) Συντήρηση  3ου  Κλιμακίου   
 

(α) Η εργασία αυτή απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα και ειδικά 
εργαλεία και μέσα. Εκτελείται  από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, 
Μονάδας Τεχνικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) με βάση τα τεχνικά 
εγχειρίδια, τεχνικές οδηγίες, ΠαΔ και λοιπές δγες της ΔΤΧ/ΓΕΣ, κ.λπ. αλλά δύναται  
να εκτελείται και από προσωπικό της εταιρείας. Επίσης, περιλαμβάνει επισκευή 
μικροσυγκροτημάτων και αντικατάσταση μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. 

 

(β) Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) δύναται να προσδιορισθούν επ ακριβώς οι εργασίες 
που θα εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη 
του προσωπικού της ΣΥ. 

 

(4) Συντήρηση  4ου  Κλιμακίου   
 

(α) Η εργασία αυτή απαιτεί εργαλεία - μέσα και επιδεξιότητα άνω 
του 3ου κλιμακίου. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας. 
Επί πλέον περιλαμβάνει επισκευές μεγάλων και μικρών συγκροτημάτων, τα οποία 
στη συνέχεια επιστρέφονται σε κατώτερα κλιμάκια, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
(ΣΥ), καθώς και αξιοποίηση τεχνικού υλικού. 

 

(β) Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού της 
Σταρτιωτικής Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ΄ ακριβώς οι εργασίες που 
θα εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του 
προσωπικού της ΣΥ. 

 

(5) Συντήρηση  5ου  Κλιμακίου 
 

(α) Η εργασία αυτή συνίσταται στην επισκευή ή ανακατασκευή ή 
εκσυγχρονισμό κύριων υλικών. Περιλαμβάνει εργασίες ακριβείας εκτελούμενες 
από αρμόδια ιδιωτικά συνεργεία. 

 

(β) Η προώθηση των υλικών σε ανώτερα επισκευαστικά 
κλιμάκια - ιδιωτικά συνεργεία πραγματοποιείται με μέριμνα της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας (ΣΥ). 

 

κ. «Αλεξίπτωτο» ή «Συμβατικό Είδος» ή «Αλεξίπτωτο Προσωπικού 
Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R)», για τους 
σκοπούς του παρόντος, νοείται το αλεξίπτωτο Στατικού Ιμάντα, το οποίο 
προορίζεται για τη χρήση από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ). Ειδικά για την παρούσα ΕΣΥ νοείται το αλεξίπτωτο 
πλήρως εναρμονισμένο με την ΠΕΔ-Α-00161/1η Έκδοση. 

 

κα. Ως «τεχνικό υλικό» ή «υλικό» για τους σκοπούς του παρόντος, 
ορίζεται κάθε ολοκληρωμένο συγκρότημα  ηλεκτρομηχανολογικής, μηχανολογικής, 
μηχανικής, κοινής, ηλεκτρολογικής, ηλεκτρονικής ή ηλεκτροοπτικής φύσης, το 
οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την εκτέλεση της αποστολής μίας 
Μονάδας και δεν είναι εγκατεστημένο μόνιμα ή προσωρινά στα συμβατικά είδη. 
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κβ. «Βλάβη» στην παρούσα ΕΣΥ εννοείται, κάθε δυσλειτουργία που 
επηρεάζει τη λειτουργικότητα ενός ΥΛΙΚΟΥ. 

 
κγ. «Ελάττωμα» για τους σκοπούς του παρόντος ορίζεται κάθε  

κατάσταση ή χαρακτηριστικό που διαφέρει από την προδιαγραφή και υποβαθμίζει 
τη λειτουργικότητα ενός ΥΛΙΚΟΥ. Διαφορά σε χαρακτηριστικά που δεν 
υποβαθμίζουν τη λειτουργία του υλικού δεν θεωρείται ελάττωμα. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΣΥ) ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (11-1-900-3/MC1-1D) ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (62C4317/T-10R) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 

ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ (MC1-1D)  
MAIN PARACHUTE (35-FOOT DIAMETER, MC1-1D TROOP BACK PARACHUTE ASSEMBLY) 

 

Θόλος κυρίου αλεξιπτώτου Main Canopy 
11-1-1501-3 

(320201) 
 Τεμάχιο 1.601,99    

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας Deployment Bag 
11-1-6994-1 

(340810) 
 Τεμάχιο 137,16    

Στατικός ιμάντας μετά άγγιστρου 
15΄ 

WITH HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(3 Τεμ) 
73,15    

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο -  -  

5' STATIC LINE 
EXTENSION 

11-1-6993-2 
(360701) 

 Τεμάχιο -  -  

SNAP HOOK, USL 
11-1-6991-1 

(370212) 
 Τεμάχιο -  -  

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



H-2-2 

./. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 

Στατικός ιμάντας άνευ άγγιστρου 
15΄ 

WITHOUT HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
40,23    

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο -  - 

 
5' STATIC LINE 

EXTENSION 
11-1-6993-2 

(360701) 
 Τεμάχιο -  - 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας Pack Tray 
62J4342 
(340701) 

 Τεμάχιο 137,16    

Εξάρτυση κυρίου αλεξιπτώτου Harness 
11-1-2143-1 

(351001) 
 Τεμάχιο 398,67    

Ιμάντες αντώσεως  Risers 
11-1-2149-1 

(360101) 
 

Σετ  
(2 Τεμ) 

71,32    

Σάκος μεταφοράς Transport Bag 580101  Τεμάχιο 49,38    

ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ (T-10R)  
24-FOOT DIAMETER, TROOP,CHEST, RESERVE PARACHUTE (T-10R) 

 

Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου με 
δύο (2) τεμάχια άγγιστρα 

Canopy of parachute with 
two (2) Units Hooks 

48J7156-3 
(320101) 

 Τεμάχιο 839,40    

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας External packing bag 
62J4346-10 

(340201) 
 Τεμάχιο 224,94    

Λοιπός εξοπλισμός Other equipment - - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
71,32    

Αποτελείται από : 

Rip Cord, Parachute 
62C4250 
(381001) 

 Τεμάχιο -  -  

Pilot Chute 
49J7161-2 
(330401) 

 Τεμάχιο -  -  

2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
BIBLIOGRAPHY - TECHNICAL SUPPORT REPAIR MANUALS - ILLUSTRATED CATALOGS - IN ΗΑRD COPY 

 

Βιβλιάριο – μητρώο αλεξιπτώτου 
Booklet - register of 

parachute 
- - Τεμάχιο 0,10   

 

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

επισκευών  3ου – 5ου κλιμακίου 

Handbooks of handling, 
package and maintenance 1st – 

2nd echelon and of 
maintenance and repairing 3st– 

5th echelon 

- - Τεμάχιο 36,00    

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



H-2-3 

./. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
PERSONNEL TRAINING 

 

Εκπαίδευση προσωπικού 
ειδικότητας «Rigger» με εμπειρεία 
στην ειδικότητα του συσκευαστού 

(14-20 ατόμων) 

RIGGER training to 
personnel with packaging 

experience (14-20 persons) 
- - Εκπαίδευση 8.000,00    

Εκπαίδευση « Master Rigger» σε 
πιστοποιημένο προσωπικό και σε 

προσωπικό με ειδικότητα «Rigger» 
(2-5 ατόμων) 

MASTER RIGGER training 
(2-5 persons) 

- - Εκπαίδευση 9.000,00   
 
 

4 

ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
PERSONNEL CERTIFICATION & TRAINING CERTIFICATES 

 

Παροχή βεβαίωσης εκπαίδευσης 
και πιστοποίησης προσωπικού για 

λήψη ειδικότητας «Rigger» ή 
«Master Rigger» 

Personnel certification & 
training certificates for 

"Rigger" or "Master Rigger" 
- - Βεβαίωση 20,00    

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
SPARE PARTS 

 

Θόλος κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D)  
Canopy Main Parachute      (MC1-1D) 

 

ΥΦΑΣΜΑ MIL-C-44378 0-3 CFM 
36" 

FABRIC MIL-C-44378 0-3 
CFM 36" CG 

MIL-C-
44378 

 Μέτρο 4,14   
127,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-C-43805 ΔΙΧΤΥ MIL-C-43805 NET A-A-55183  Μέτρο 1,90   
22,75 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-5040-T II NYLON CORD 
MIL-C-5040-T II NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30   

248,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,35   
36,40 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON ΙΜΑΝΤΑΣ 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
0,26 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18   
158,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



H-2-4 

./. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38   
3,30 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILW-5625 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) 

MILW-5625 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

MIL-W-5625  Μέτρο 1,48   
1,77 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR WHITE (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) ΛΕΥΚΗ 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

WHITE 
MILT-6134  Μέτρο 0,50   

23,45 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) OG 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR OG 

MILT-6134  Μέτρο 0,74   
4,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

STEERING HANDLES 
STEERING HANDLES, 
Dowel, Wood 5/8-Inch 

Diameter A-A-1975 
68B219  Τεμάχιο 2,20   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD-NATURAL 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

23,52   
0,40 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE OG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54   
5,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

Ιμάντες αντώσεως  κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Risers Main Parachute  (MC1-1D) 

 

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

MIL-C-7219-T III  40" NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,009 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   
0,20 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54   
0,60 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
1,24 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24   
3,80 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



H-2-5 

./. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

5 CORD - VT-295 NYLON 
ΚΛΩΣΤΗ 

5 CORD - VT-295 NYLON 
THREAD 

A-A-59826  
Κώνος των 

500 gr 
40,00   

0,10 κώνοι ανά 
αλεξ/το 

SNAP FASTENER SNAP FASTENER MS27983  Τεμάχιο 0,78   
1,00 τεμάχιο ανά 

αλεξ/το 

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Deployment Bag Main Parachute  (MC1-1D) 

 

MIL-C-10296  285 G. 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-10296  285 G. 
COTTON CLOTH 

MIL-C-
10296 

 Μέτρο 12,60   
0,81 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38   
0,21 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18   
0,94 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
3,16 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   

1,71 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 2,80   
1,47 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5038 T-III 3/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-5038 T-III 3/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-5038  Μέτρο 0,35   
2,09 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-530  Μέτρο 2,30   
2,34 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" 
COTTON WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 3,60   
0,425 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Pack Tray Main Parachute (MC1-1D) 

 

SNAP FASTENER MS27983 SNAP FASTENER MS27983 MS27983  Τεμάχιο 0,38   
4,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 0,18   
0,88 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

REINFORCING COTTON CLOTH 
12,29 OZ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 

ΥΦΑΣΜΑ) 

REINFORCING COTTON 
CLOTH 12,29 OZ 

PIA-C-
2002A 

 Μέτρο 1,56   
0,21 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   
8,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 2,80   

5,70 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-W-4088-T III 1 1/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T III 1 1/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40   
2,20 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,35   
3,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T XVII  1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XVII  1" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,30   
0,65 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΑΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 3,60   
0,86 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5664 1" ELASTIC TAPE 
(ΤΑΙΝΙΑ) 

MIL-W-5664 1" ELASTIC 
TAPE 

MIL-W-5664  Μέτρο 0,44   
0,081 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,20 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Εξάρτυση κυρίως αλεξιπτώτου  (MC1-1D) 
Harness Main Parachute  (MC1-1D) 

 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,11 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-W-5038  Μέτρο 0,50   

2,50 μέτρα ανά 
αλεξ/το 
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MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
4,10 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24   
10,61 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5664 1" ELASTIC ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5664 1" ELASTIC 

TAPE 
MIL-W-5664  Μέτρο 3,00   

0,65 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

6 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
6 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

58,00   
0,30 κώνος ανά 

αλεξ/το 

Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 
Canopy Reserve Parachute (T-10R) 

 

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
FABRIC 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020-
T1 

 Μέτρο 3,36   
61,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-5040-T III NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-T III NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30   

240,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON  TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,30   
2,40 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

TUBULAR MILW-5625 1" NYLON 
TUBULAR ΤΑΝΙΑ 

MIL-W-5625 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILW-5625  Μέτρο 1,48   
2,35 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILT-6134 1" TUBULAR 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-6134 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILT-6134  Μέτρο 0,54   
28,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,40 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 
External Packing Bag Reserve Parachute (T-10R) 

 

MIL-C-7219- T III NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219- T III NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,80 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   
7,65 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   
2,19 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILT-5038-T IV 1 1/2" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-5038-T IV 1 1/2" 
NYLON WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 1,20   
0,70 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,64   
0,45 μέτρα ανά 

αλεξ/το 
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MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40   
2,61 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 9,00   
0,16 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

VELCRO HOOK AND PILE 25 mm 
VELCRO HOOK AND PILE 

25 mm 
A-A-55126  Μέτρο 0,86   

0,16 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106   Μέτρο 22,00   
1,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

AN6560-C1 EYELET (ΜΑΤΙΑ) AN6560-C1 EYELET AN6560-C1   Τεμάχιο 1,10   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

AN6561 CONTAINER CONE 
LOCKING 

AN6561 CONTAINER 
CONE LOCKING 

AN6561   Τεμάχιο 2,30   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

50A6153 HOOK AND EYE 50A6153 HOOK AND EYE 50A6153   Τεμάχιο 0,40   
6,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

50B6152 CONE 50B6152 CONE 50B6152  Τεμάχιο 5,00   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5666 WEBBING  
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5666 WEBBING A-A-55208  Μέτρο 5,20   
2,80 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

SPRING 16,5" SPRING 16,5" MS70105-2A  Τεμάχιο 15,00   
5,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

SPRING 12,5" SPRING 12,5" PS70105-3A  Τεμάχιο 10,00   
10,00 τεμάχια 
ανά αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40   
0,20 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Πιλοτάκι εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 
Pilot Chute Reserve Parachute (T-10R) 

 

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020  Μέτρο 3,36   
1,92 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   

4,50 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-C-5040-TI NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-TI NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,38   

7,40 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 
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ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3ΟΥ - 4ΟΥ - 5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

REQUIRED REPAIR COLLECTIONS - TECHNICAL SUPPORT OF 3RD -4TH -5TH ECHELON AND CALIBRATION AS 
WELL AS OTHER TECHNICAL SUPPORT COLLECTIONS 

 

Βούρτσα, στένσιλ Brush, Stencil A-A-2903  Τεμάχιο 20,00    

Λαβή (Die, Fastener, Setting) Die, Fastener, Setting (Cap) 89-9758  Τεμάχιο 40,00    

Καλούπι (Die, Fastener, Setting) 
Die, Fastener, Setting 

(Eyelet) 
89-1407  Τεμάχιο 40,00    

Ηλεκτρικός κόπτης σχοινιών  (Hot 
Knife) 

Electric Rope Cutter (Hot 
Knife) 

MRT-10  Τεμάχιο 400,00    

Σφυρί χειρός Hammer, Hand (167-500) A-A-1305  Τεμάχιο 40,00    

Αγκιστρο, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Hook, Parachute Packing 11-1-343  Τεμάχιο 50,00    

Κλειδί, Set, Βίδα κεφαλής 
υποδοχής (τύπου Allen) 

Key, Set, Socket Head 
Screw (Allen Type) 

B18.3  Τεμάχιο 40,00    

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 3) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 3) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00    

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 5) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 5) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00    

Paddle,  συσκευασίας αλεξιπτώτου Paddle, Parachute Packing 11-1-152  Τεμάχιο 40,00    

Plate, Tension, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Plate, Tension, Parachute 
Packing 

11-1-99  Τεμάχιο 40,00    

Πρέσα, ροδέλες και μάτια, χειρός 
Press, Grommet and Eyelet, 

Hand Operated 
M370  Τεμάχιο 1.000,00    

Κατσαβίδι με πλατύ άκρο Screwdriver, Flat-tip B107.15  Τεμάχιο 40,00    

Διαχωριστής, (Γραμμή σύνδεσης) Separator, (Connector Link) MILS43243  Τεμάχιο 780,00    

Διαχωριστής, (Γραμμή) Separator, (Line) 11-1-3512  Τεμάχιο 40,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(βαρέων φορτίων) 

Sewing Machine Industrial 
(Heavy Duty) 

733R-5  Τεμάχιο 5.400,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Medium Duty) 

255RB-3  Τεμάχιο 3.000,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή (ζικ-
ζακ) (μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Zigzag) (Medium Duty) 

OO-S-
00256/14 

 Τεμάχιο 4.500,00    
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Ψαλίδι, μηχανή ξακρίσματος Shears, Straight Trimmers 
PD5110-01-

241-4373 
 Τεμάχιο 40,00    

Ταινία, μεζούρα Tape, Measuring GGG-T-106  Τεμάχιο 40,00    

Εργαλειοθήκη, Απελευθέρωση 
θόλων αλεξίπτωτου 

Tool Kit, Parachute Canopy 
Release 

6038  Τεμάχιο 2.000,00    

Βάρος, συσκευασία αλεξιπτώτου Weight, Parachute Packing AA-52197  Τεμάχιο 40,00    

Τραπέζι, συσκευασία αλεξιπτώτου Table , Parachute Packing 
MIL-T-
43150 

 Τεμάχιο 4.000,00    

7 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
CONSUMABLES (OPERATION SPARE PARTS) 

 

Κερί, Παραφίνη, Τεχνικά 5 KG 
Wax, Paraffin, Technical 5 

KG 
A-A-59255  Φιάλη 50,00    

Band Rubber, Αλεξιπτώτου, Type II 
1/2KG bag 

Band Rubber, Parachute, 
Type II 1/2KG bag 

11-1-4095-2  Τεμάχιο 5,00    

Απορρυπαντικό υγρό Compound, 
Hand 5 I 

Dishwashing Compound, 
Hand 5 l 

7930-00-
281-4731 

 Τεμάχιο 50,00    

Βαμβακερό Ύφασμα, Type I, 1/4- 
in. Wide 80 LB BREAK TAPE 

Cotton, Type I, 1/4- in. Wide 
80 LB BREAK TAPE 

MIL-T-5661  Μέτρο 0,09    

8 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 3ΟΥ, 4ΟΥ, 5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
MAINTENANCES - REPAIRS OF 3RD - 4TH - 5TH ECHELON  

 

Συντήρηση - επισκευή 
ενός (1) αλεξ/του 

Maintenance - repair of one 
(1) parachute 

- - Υπηρεσία 360,00    

9 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ 
BASIC ACCESSORIES FOR PARACHUTE UPGRADE  

 

Αντιβαλλιστικό Κράνος με 3 
Συστήματα Στήριξης 

Anti-ballistic helmet with 3 
support systems 

MICH 2000  Τεμάχιο 255,00    

Γυαλιά προστασίας στρατιωτικών 
προδιαγραφών με δυνατότητα 

εναλλαγής (στο πεδίο) φακών δυο 
χρωμάτων (άσπρο / γκρι ή 

πράσινο) - ζευγάρι 

Safety Glasses  
 

ESSEE7018   
 Τεμάχιο 120,00    
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Ιμάντες Συσκευασίας Σακιδίου 
BERGEN (H) μετά των ιμάντων 
καθόδου και αγκίστρων ταχείας 

απελευθερώσεως φόρτου - 
συλλογή (σετ) 

H harness and Quick Load 
Release  

MIL-H-
27893 

 Τεμάχιο 130,00    

Θήκη Τυφεκίου Μ16 M16 rifle case M-1950  Τεμάχιο 140,00    

Αρτανοκόφτης Cord Cutter K11505  Τεμάχιο 15,00    

Ανεμόμετρο Ηλεκτρονικό Anemometer Electronic A2295  Τεμάχιο 150,00    

Βαρούλκο Winch 
ES-

QCOT9700 
 Τεμάχιο 180,00    

Φωτεινές συσκευές σήμανσης 
Ζώνης Ρίψεως (ΖΡ) ορατού 

φάσματος 

Signage illuminated devices 
visible spectrum 

LHS5X  Τεμάχιο 180,00    

Φωτεινές συσκευές σήμανσης 
Ζώνης Ρίψεως (ΖΡ) μη ορατού 

φάσματος (IR) 

Signage illuminated devices 
of non- (IR) 

LHS5X   Τεμάχιο 180,00    

Θήκη Ελαφρύ Πολ/λου ΜΙΝΙΜΙ 
MINIMI light machine gun 

case 
M-1950  Τεμάχιο 140,00    

Θήκη Πολ/λου 7,62 χιλ ΜAG 
MAG 7.62mm machine gun 

case 
M-1950  Τεμάχιο 140,00    

Σάκος Υλικών Ειδικής / Γενικής 
Χρήσεως 

Special/general use material 
bag 

N1225   Τεμάχιο 195,00    

Χημικά κεριά διαφόρων χρωμάτων 
Chemical candles of different 

colors 
6260-01-
074-4229 

 Τεμάχιο 1,95    

Strobe light Strobe light L1465  Τεμάχιο 30,00    

Light marker Light marker LPF10  Τεμάχιο 480,00    
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι τιμές των υλικών – υπηρεσιών που αναγράφονται στη στήλη «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)» ισχύουν για τα πρώτα επτά (7) έτη από 
υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αρίθμ……………... Για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής των αλεξιπτώτων 
(12+4,5 έτη), οι εν λόγω τιμές θα καθορισθούν κατόπιν διαπραγματεύσεων και κατάληξης σε κοινά αποδεκτών τιμοκαταλόγων. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

 Η Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης θα συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 11 «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης-Εντολή» και θα έχει την παρακάτω 
μορφή : 
 

TECHNICAL SUPPORT REQUEST FORM 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

REQUEST No CONTRACT NUMBER  

   

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE (NCAGE CODE) 

   

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

   

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

   

DATE OF ITEM PROCUREMENT DATE OF ITEM MANUFACTURE DATE OF ITEM  REPAIR 

   

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & PAGE No ITEM UNDER WARRANTY 

   

DATE FAILURE/DEFECTION DISCOVERED   

   

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION 

   

DESCRIPTION OF WORK OR REPAIR ACTION 

   

OTHER TECHNICAL INFO 

   

INFO FOR ON SITE REPAIR (IF NEEDED) 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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TIME NEEDED FOR REPAIR PRIORITY OF REPAIR REQUEST SUBMISSION DATE 

   

   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID FROM/THROUGH 

   

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΕΝΤΟΛΗ 
 
 1. Η «Εντολή» αποτελεί το έγγραφο, με το οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποβάλλει κάποια 
απαίτησή του σχετικά με Προμήθεια Υλικών και Ανταλλακτικών, Επισκευή Υλικών, Παροχή 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Παροχή επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης, Παροχή Εκπαίδευσης, 
Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου και κάθε άλλο αίτημα ή απαίτηση που σχετίζεται με τις 
προβλέψεις της παρούσας ΕΣΥ. 
 
 2. Το έντυπο της «Εντολής» θα συντάσσεται με βάση τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 11 «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή», σε δύο τύπους, ανάλογα με την 
απαίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για Προμήθεια Υλικών ή για Παροχή Υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τα υποδείγματα των Προσαρτημάτων «1» και «2». 
 
 3. Τα υποδείγματα της «Εντολής» θα μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα, ώστε 
να προσαρμόζονται της απαιτήσεις των δύο Μερών, με απευθείας μεταξύ της συνεννόηση 
και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της παρούσας 
Σύμβασης. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
 
1. Εντολή Προμήθειας Υλικών (Υπόδειγμα) 
2. Εντολή Συντήρησης/Επισκευής - Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης – Εκπαίδευσης 
 (Υπόδειγμα) 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «4/Η» της 
Φ.604/130639/Σ. 22066/02 Δεκ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 Η Εντολή θα συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 
«Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή» και θα έχει την παρακάτω μορφή : 

 

ORDER  FORM  
IN CASE OF PROOCUREMENT 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

ORDER No CONTRACT NUMBER  

   

ITEM 
NΟ 

 

 ITEM DESCRIPTION NSN P/N 

MANUFAC 
TURER -
NCAGE 
CODE 

UNIT 
OF 

ISSUE 

QUAN-
TITY 

UNIT 
PRICE 
(€) 

BRAND NEW 
OR 

REPAΙRABLE  

REFFE-
RENCE TO 

TECHNICAL 
MANUAL & 
PAGE No 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

OTHER INFO 

   

ORDER SUBMISSION DATE  PRIORITY OF PROCUREMENT 

   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID FROM/THROUGH 

   

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 

 
Ανχης (ΠΖ)  Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «4/Η» της 
Φ.604/130639/Σ. 22066/02 Δεκ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 Η Εντολή θα συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 
«Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή» και θα έχει την παρακάτω μορφή : 

 

ORDER FORM  
IN CASE OF REPAIR - ON SITE REPAIR - TECHNICAL SUPPORT - TRAINING SUPPORT 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

ORDER No CONTRACT NUMBER REFERENCED REQUEST No 

   

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE (NCAGE CODE) 

   

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

   

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

   

DATE OF ITEM PROCUREMENT DATE OF ITEM MANUFACTURE DATE OF ITEM  REPAIR 

   

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & PAGE No ITEM UNDER WARRANTY 

   

DATE FAILURE/DEFECTION DISCOVERED   

   

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION 

   

DESCRIPTION OF WORK OR REPAIR ACTION 

   

OTHER TECHNICAL INFO / TRAINING INFO 

   

INFO FOR ON SITE REPAIR (IF NEEDED) 

   

TIME NEEDED FOR REPAIR PRIORITY OF REPAIR ORDER SUBMISSION DATE 

   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID FROM/THROUGH 

   

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ 

 
Ανχης (ΠΖ)  Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 Η Αναφορά Ακαταλληλότητας Υλικού, θα συντάσσεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 «Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - Ανταλλακτικών» 
και θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT FORM 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

REPORT No CONTRACT NUMBER REPORT SUBMISSION DATE 

   

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE (NCAGE CODE) 

   

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

   

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

   

DATE OF ITEM PROCUREMENT DATE OF ITEM MANUFACTURE DATE OF ITEM  REPAIR 

   

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & PAGE No ITEM UNDER WARRANTY 

   

DATE DEFICIENCY DISCOVERED   

   

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION/ DEFICIENCY 

   

DESCRIPTION OF WORK OR REMEDIAL ACTION 

   

OTHER INFO 

   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID FROM/THROUGH 

   

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 

 Η Αναφορά Αντικανονικής Αποστολής, θα συντάσσεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 13 «Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση - 
Φορτωτικά Έγγραφα - Αντικανονικές Αποστολές» και θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

REPORT OF DISCREPANCY FORM 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

REPORT No CONTRACT NUMBER BUYER’S ORDER No 

   

DATE OF DISPATCH DISPATCH NOTE Νο BOX No 

   

DISPATCHED QUANTITY DELIVERED QUANTITY DATE DISCREPANCY DISCOVERED 

   

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE (NCAGE CODE) 

   

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

   

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

   

DATE OF ITEM PROCUREMENT DATE OF ITEM MANUFACTURE DATE OF ITEM  REPAIR 

   

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & PAGE No ITEM UNDER WARRANTY 

   

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF DISCREPANCY 

   

OTHER INFO 

   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE REPORT SUBMISSION DATE 

   

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

 Η Αναφορά Βλάβης και Απαίτησης Εγγύησης, θα συντάσσεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 «Εγγύηση Υλικών - Εργασιών» και θα έχει την 
παρακάτω μορφή: 

 

FAILURE REPORT AND WARRANTY CLAIM FORM 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

REPORT No CONTRACT NUMBER  

   

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE (NCAGE CODE) 

   

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

   

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

   

DATE OF ITEM PROCUREMENT DATE OF ITEM MANUFACTURE DATE OF ITEM  REPAIR 

   

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & PAGE No ITEM UNDER WARRANTY 

   

VALIDITY OF WARRANTY EXPIRATION OF  WARRANTY  

   

DATE FAILURE/DEFECTION DISCOVERED   

   

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION/MALFUNCTION 

   

OTHER INFO 
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DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE REPORT SUBMISSION DATE 

   

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΣΤΗ 
Φ.604/130639/Σ. 22066/ 
 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με το παρόν βεβαιώνει και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
συναποδέχεται ότι, η εργασία ……(1)……., το οποίο ανήκει στην ……(2)………., έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς στις ………(3)……….., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ 
αρίθμ……(4)…….Εκτελεστική Σύμβαση ΕΣΥ. 

 
…………(5)…………….202… 

 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος  

του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (6) 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος  

του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
 
 
 

Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 
(1) Γράφεται ο τύπος εργασίας (πχ συντήρηση ή επισκευή του θόλου κυρίως αλεξ/του) 
(2) Γράφεται η Μονάδα στην οποία ανήκει το υλικό. 
(3) Γράφεται η ημερομηνία ελέγχου και παραλαβής του υλικού. 
(4) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
(5) Γράφεται ο τόπος και η ημερομηνία σύνταξης της Βεβαίωσης. 
(6) Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ορίζεται ο Δκτής της 
 εκάστοτε Μονάδας, στην οποία ανήκει το υλικό. 
(7) Στη παρούσα βεβαίωση επισυνάπτεται κατάσταση με τυχόν υλικά που 
 χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία, καθώς και το Πιστοποιητικό Παρουσίας των 
 τεχνικών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον παρέχεται Επί Τόπου Τεχνική Υποστήριξη. 
(8) Πρωτότυπο: Φορέα Πληρωμής (καθορίζεται στην Εκτελεστική Σύμβαση) Αντίγραφα: 
 (α) ΓΕΣ/ΔΕΔ (β) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (γ) ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ (δ) 
 Μονάδα στην οποία ανήκει το υλικό (ε) Όπου αλλού απαιτείται. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ 
Φ. 604/130639/Σ. 22066 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σ.Ξ. 

ΓΕΝΙΙΕΥΝ 

ΤΜ 
ΗΜΑ ΕΞΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 
ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ… 

…ης  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ......./........ 
ΠΟΣΟΥ # .................... € # 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ #          ΤΕΜ. # ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΙΜΑΝΤΑ (MC1-1D) ΜΕΤΑ #          ΤΕΜ. # ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (T-10R) 

ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ..……../………. 
 

ΜΕΤΑΞΥ 
 

ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜYΝΑΣ 

 

ΚΑΙ 
 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 604.4/……… 

....    .........    ......... 
(Τόπος, ημερομηνία υπογραφής) 
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Ορισμοί 
 

Σε αυτήν την εκτελεστική σύμβαση οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στον ακόλουθο πίνακα : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εμπλεκόμενα Μέρη Ορίζονται τα μέρη που απαρτίζουν  την εκτελεστική 
σύμβαση, όπως καθορίζεται στα άρθρα της ...ης εκτελεστικής 
σύμβασης. 

Ημέρα(ες) Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της …ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης. 

Μήνας(ες) Ορίζονται οι ημερολογιακοί μήνες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας 
Πλαίσιο. 

Εκτελεστική Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Υπηρεσίας και του 
προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την Συμφωνία 
Πλαίσιο. 

Αναθέτουσα Αρχή Ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

Τοποθεσία(ες)   
Παράδοσης 

Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδεται το 
συμβατικό αντικείμενο και θα καθορίζονται από τον 
αγοραστή κατά τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

Συμβατικός Χρόνος Η παράδοση των υλικών (χρονοδιάγραμμα) στην παρούσα  
Εκτελεστική Σύμβαση καθορίζεται στους οκτώ (8) μήνες από 
την ενεργοποίησή της. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ….ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 
Άρθρο 1 5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5 - 16 
Άρθρο 2 16 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 16 
Άρθρο 3 16 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 16 
Άρθρο 4 17 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 17 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

…ης  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ......./........ 
ΠΟΣΟΥ # .................... € # 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ #          ΤΕΜ. # ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΙΜΑΝΤΑ (MC1-1D) ΜΕΤΑ #          ΤΕΜ. # ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (T-10R) 

ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ..……../………. 
 

1. Στην Αθήνα σήμερα την……………………………., ημέρα……………, 
του έτους δύο χιλιάδες είκοσι …………(202…), οι υπογράφοντες: 

 

 Από τη μια πλευρά το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), 
νομίμως   εκπροσωπούμενη    από    τ…. Γενικό    Διευθυντή    ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ,   
κ. ……………………………., που έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της …ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης Προμήθειας, βάσει της 
Φ……………………………………………………./ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
(κατακυρωτική απόφαση ….ης εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας), και στα 
επόμενα θα αναφέρεται ως «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ». 

 

 Και από την άλλη πλευρά η Εταιρεία, με την επωνυμία 
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«IKNOWHOW», ΑΦΜ: 999506830, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία έχει την έδρα 
της στη Αθήνα, Λ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, Τ.Κ. 11526, Αμπελόκηποι και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τ…. κ………………………………….., κάτοχο 
………………..(χώρα) Δελτίου Ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την 
……………… με αριθμό: …………………., σύμφωνα με το ειδικό πληρεξούσιο 
………………………………………………… της ……………………………..και στα 
επόμενα θα αναφέρεται ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», 

 

εφεξής αποκαλούμενοι συλλογικά τα «ΜΕΡΗ» και ο καθένας χωριστά το 
«ΜΕΡΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, σύμφωνα με την 
Φ…………………………………../ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ (κατακυρωτική 
απόφαση …ης εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας) απόφαση του κ. ΥΦΕΘΑ, τη 
σύναψη της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης Προμήθειας, στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……/202.., η οποία κατακυρώθηκε με την 
Φ…………………………/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠΣΣΞ απόφαση του κ. 
ΥΦΕΘΑ, για την προμήθεια #.........τεμ.# Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού 
Ιμάντα (MC1-1D) Μετά # …… τεμ. # Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R), όπως 
περιγράφονται στο Άρθρο 1 της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, τα οποία 
προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του ΓΕΣ. 

 

2. Κατόπιν αυτών, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναθέτει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια # …… τεμ. # Αλεξιπτώτων Προσωπικού 
Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) Μετά # …… τεμ. # Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R), 
αξίας # …………….. € #, συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων, που περιγράφονται 
στο Άρθρο 1 της παρούσας. Επιπλέον ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να ενεργήσει τις προβλεπόμενες πληρωμές προς τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα 
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα. 
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Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την παράδοση των κάτωθι: 
 

ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ #         ΤΕΜ. # ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (11-1-900-3/MC1-1D) 
ΜΕΤΑ #         ΤΕΜ. #ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (62C4317/T-10R) 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 

ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ 
(MC1-1D) & ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ (T-10R)  (α) 

MAIN PARACHUTE     
(MC1-1D) + RESERVE 
PARACHUTE (T-10R) 

- - - 3.716,04 -   

Κυρίως Αλεξίπτωτο (MC1-1D) 
Main Parachute (35-Foot 
Diameter, MC1-1D Troop 

Back Parachute Assembly) 

11-1-900-3    
(311101) 

 Τεμάχιο 2.580,38    

Θόλος κυρίου αλεξιπτώτου Main Canopy 
11-1-1501-3 

(320201) 
 Τεμάχιο 1.601,99    

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας Deployment Bag 
11-1-6994-1 

(340810) 
 Τεμάχιο 137,16    

Στατικός ιμάντας μετά άγγιστρου 
15΄ 

WITH HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(3 Τεμ) 
73,15    

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο -  -  

5' STATIC LINE 
EXTENSION 

11-1-6993-2 
(360701) 

 Τεμάχιο -  -  

SNAP HOOK, USL 
11-1-6991-1 

(370212) 
 Τεμάχιο -  -  

Στατικός ιμάντας άνευ άγγιστρου 
15΄ 

WITHOUT HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
40,23    

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο -  - 

 
5' STATIC LINE 

EXTENSION 
11-1-6993-2 

(360701) 
 Τεμάχιο -  - 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας Pack Tray 
62J4342 
(340701) 

 Τεμάχιο 137,16    
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 

Εξάρτυση κυρίου αλεξιπτώτου Harness 
11-1-2143-1 

(351001) 
 Τεμάχιο 398,67    

Ιμάντες αντώσεως  Risers 
11-1-2149-1 

(360101) 
 

Σετ  
(2 Τεμ) 

71,32    

Σάκος μεταφοράς Transport Bag 580101  Τεμάχιο 49,38    

Εφεδρικό Αλεξίπτωτο (T-10R) 
24-Foot Diameter, 

Troop,Chest, Reserve 
Parachute (T-10R) 

62C4317 
(310101) 

 Τεμάχιο 1.135,66    

Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου με 
δύο (2) τεμάχια άγγιστρα 

Canopy of parachute with 
two (2) Units Hooks 

48J7156-3 
(320101) 

 Τεμάχιο 839,40    

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας External packing bag 
62J4346-10 

(340201) 
 Τεμάχιο 224,94    

Λοιπός εξοπλισμός Other equipment - - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
71,32    

Αποτελείται από : 

Rip Cord, Parachute 
62C4250 
(381001) 

 Τεμάχιο -  -  

Pilot Chute 
49J7161-2 
(330401) 

 Τεμάχιο -  -  

2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ (α) 

BIBLIOGRAPHY - 
TECHNICAL SUPPORT 

REPAIR MANUALS - 
ILLUSTRATED 
CATALOGS (α) 

- - - - -  
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ 
IN ΗΑRD COPY 

Βιβλιάριο – μητρώο αλεξιπτώτου    
[Ένα (1) για κάθε αλεξίπτωτο και 
επιπλέον 20% επί της συνολικής] 

Booklet - register of 
parachute. [One (1) per 

parachute and an additional 
20% (books) of the total 
quantity of the supply] 

- - Τεμάχιο 0,10   
MC1-1D:…ΤΕΜ 

& 
T-10R:….ΤΕΜ 

Εγχειρίδια χειρισμού, συσκευασίας και 
συντήρησης 1ου – 2ου κλιμακίου & 
συντήρησης, επισκευών  3ου – 5ου 
κλιμακίου  [Μία (1) πλήρη σειρά για 

κάθε 50 αλεξίπτωτα] 

Handbooks of handling, package 
and maintenance 1st – 2nd 

echelon and of maintenance and 
repairing 3st– 5th echelon. [One 
(1) complete series for every 50 

parachutes] 

- - Τεμάχιο 36,00   
MC1-1D:…ΤΕΜ 

& 
T-10R:….ΤΕΜ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

PERSONNEL 
TRAINING 

- - - - -   

Εκπαίδευση προσωπικού 
ειδικότητας «Rigger» με εμπειρεία 
στην ειδικότητα του συσκευαστού 

(14-20 ατόμων) 

RIGGER training to 
personnel with packaging 

experience (14-20 persons) 
- - Εκπαίδευση 8.000,00    

Εκπαίδευση « Master Rigger» σε 
πιστοποιημένο προσωπικό και σε 

προσωπικό με ειδικότητα «Rigger» 
(2-5 ατόμων) 

MASTER RIGGER training 
(2-5 persons) 

- - Εκπαίδευση 9.000,00   
 
 

4 

ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

PERSONNEL 
CERTIFICATION & 

TRAINING CERTIFICATES 
- - - - -   

Αρχικής Εκπαίδευσης προσωπικού 
για λήψη ειδικότητας «Rigger» 

Initial Training for "Rigger" 
level 

- - Βεβαίωση 20,00    

Εκπαίδευσης προσωπικού για 
λήψη ειδικότητας « Master Rigger» 

Training for "Master Rigger" 
level 

- - Βεβαίωση 0,00    

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (β) 

SPARE PARTS 
INITIAL SUPPORT (β) 

- - - - -   

Θόλος κυρίως αλεξιπτώτου 
(MC1-1D) 

Canopy Main Parachute      
(MC1-1D) 

- - - - -   

ΥΦΑΣΜΑ MIL-C-44378 0-3 CFM 
36" 

FABRIC MIL-C-44378 0-3 
CFM 36" CG 

MIL-C-
44378 

 Μέτρο 4,14   
127,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-C-43805 ΔΙΧΤΥ MIL-C-43805 NET A-A-55183  Μέτρο 1,90   
22,75 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-5040-T II NYLON CORD 
MIL-C-5040-T II NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30   

248,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,35   
36,40 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON ΙΜΑΝΤΑΣ 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
0,26 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18   
158,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 
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MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38   
3,30 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILW-5625 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) 

MILW-5625 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

MIL-W-5625  Μέτρο 1,48   
1,77 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR WHITE (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) ΛΕΥΚΗ 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

WHITE 
MILT-6134  Μέτρο 0,50   

23,45 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) OG 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR OG 

MILT-6134  Μέτρο 0,74   
4,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

STEERING HANDLES 
STEERING HANDLES, 
Dowel, Wood 5/8-Inch 

Diameter A-A-1975 
68B219  Τεμάχιο 2,20   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD-NATURAL 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

23,52   
0,40 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE OG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54   
5,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

Ιμάντες αντώσεως  κυρίως 
αλεξιπτώτου (MC1-1D) 

Risers Main Parachute       
(MC1-1D) 

- - - - -   

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

MIL-C-7219-T III  40" NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,009 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   
0,20 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54   
0,60 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
1,24 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24   
3,80 μέτρα ανά 

αλεξ/το 
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3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

5 CORD - VT-295 NYLON 
ΚΛΩΣΤΗ 

5 CORD - VT-295 NYLON 
THREAD 

A-A-59826  
Κώνος των 

500 gr 
40,00   

0,10 κώνοι ανά 
αλεξ/το 

SNAP FASTENER SNAP FASTENER MS27983  Τεμάχιο 0,78   
1,00 τεμάχιο ανά 

αλεξ/το 

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας 
κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 

Deployment Bag Main 
Parachute  (MC1-1D) 

- - - - -   

MIL-C-10296  285 G. 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-10296  285 G. 
COTTON CLOTH 

MIL-C-
10296 

 Μέτρο 12,60   
0,81 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38   
0,21 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18   
0,94 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
3,16 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   

1,71 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 2,80   
1,47 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5038 T-III 3/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-5038 T-III 3/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-5038  Μέτρο 0,35   
2,09 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-530  Μέτρο 2,30   
2,34 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" 
COTTON WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 3,60   
0,425 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 
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Εξωτερικός σάκος συσκευασίας 
κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 

Pack Tray Main Parachute 
(MC1-1D) 

- - - - -   

SNAP FASTENER MS27983 SNAP FASTENER MS27983 MS27983  Τεμάχιο 0,38   
4,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 0,18   
0,88 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

REINFORCING COTTON CLOTH 
12,29 OZ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 

ΥΦΑΣΜΑ) 

REINFORCING COTTON 
CLOTH 12,29 OZ 

PIA-C-
2002A 

 Μέτρο 1,56   
0,21 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   
8,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 2,80   

5,70 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-W-4088-T III 1 1/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T III 1 1/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40   
2,20 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,35   
3,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T XVII  1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XVII  1" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,30   
0,65 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΑΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 3,60   
0,86 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5664 1" ELASTIC TAPE 
(ΤΑΙΝΙΑ) 

MIL-W-5664 1" ELASTIC 
TAPE 

MIL-W-5664  Μέτρο 0,44   
0,081 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,20 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Εξάρτυση κυρίως αλεξιπτώτου                     
(MC1-1D) 

Harness Main Parachute    
(MC1-1D) 

- - - - -   

MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,11 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-W-5038  Μέτρο 0,50   

2,50 μέτρα ανά 
αλεξ/το 
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MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
4,10 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24   
10,61 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5664 1" ELASTIC ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5664 1" ELASTIC 

TAPE 
MIL-W-5664  Μέτρο 3,00   

0,65 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

6 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
6 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

58,00   
0,30 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου 
(T-10R) 

Canopy Reserve 
Parachute (T-10R) 

- - - - -   

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
FABRIC 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020-
T1 

 Μέτρο 3,36   
61,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-5040-T III NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-T III NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30   

240,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON  TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,30   
2,40 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

TUBULAR MILW-5625 1" NYLON 
TUBULAR ΤΑΝΙΑ 

MIL-W-5625 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILW-5625  Μέτρο 1,48   
2,35 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILT-6134 1" TUBULAR 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-6134 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILT-6134  Μέτρο 0,54   
28,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,40 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας 
εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 

External Packing Bag 
Reserve Parachute (T-10R) 

- - - - -   

MIL-C-7219- T III NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219- T III NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,80 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   
7,65 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   
2,19 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILT-5038-T IV 1 1/2" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-5038-T IV 1 1/2" 
NYLON WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 1,20   
0,70 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,64   
0,45 μέτρα ανά 

αλεξ/το 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
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MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40   
2,61 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 9,00   
0,16 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

VELCRO HOOK AND PILE 25 mm 
VELCRO HOOK AND PILE 

25 mm 
A-A-55126  Μέτρο 0,86   

0,16 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106   Μέτρο 22,00   
1,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

AN6560-C1 EYELET (ΜΑΤΙΑ) AN6560-C1 EYELET AN6560-C1   Τεμάχιο 1,10   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

AN6561 CONTAINER CONE 
LOCKING 

AN6561 CONTAINER 
CONE LOCKING 

AN6561   Τεμάχιο 2,30   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

50A6153 HOOK AND EYE 50A6153 HOOK AND EYE 50A6153   Τεμάχιο 0,40   
6,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

50B6152 CONE 50B6152 CONE 50B6152  Τεμάχιο 5,00   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5666 WEBBING  
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5666 WEBBING A-A-55208  Μέτρο 5,20   
2,80 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

SPRING 16,5" SPRING 16,5" MS70105-2A  Τεμάχιο 15,00   
5,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

SPRING 12,5" SPRING 12,5" PS70105-3A  Τεμάχιο 10,00   
10,00 τεμάχια 
ανά αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40   
0,20 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Πιλοτάκι εφεδρικού αλεξιπτώτου 
(T-10R) 

Pilot Chute Reserve 
Parachute (T-10R) 

- - - - -   

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020  Μέτρο 3,36   
1,92 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   

4,50 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-C-5040-TI NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-TI NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,38   

7,40 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΜΟΝΑΔΑ 
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ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3ΟΥ - 4ΟΥ - 
5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 

ΙΔΙΟΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

REQUIRED REPAIR 
COLLECTIONS - 

TECHNICAL SUPPORT 
OF 3RD - 4TH - 5TH 

ECHELON AND 
CALIBRATION AS WELL 
AS OTHER TECHNICAL 

SUPPORT 
COLLECTIONS 

- - - - -   

Βούρτσα, στένσιλ Brush, Stencil A-A-2903  Τεμάχιο 20,00    

Λαβή (Die, Fastener, Setting) Die, Fastener, Setting (Cap) 89-9758  Τεμάχιο 40,00    

Καλούπι (Die, Fastener, Setting) 
Die, Fastener, Setting 

(Eyelet) 
89-1407  Τεμάχιο 40,00    

Ηλεκτρικός κόπτης σχοινιών  (Hot 
Knife) 

Electric Rope Cutter (Hot 
Knife) 

MRT-10  Τεμάχιο 400,00    

Σφυρί χειρός Hammer, Hand (167-500) A-A-1305  Τεμάχιο 40,00    

Αγκιστρο, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Hook, Parachute Packing 11-1-343  Τεμάχιο 50,00    

Κλειδί, Set, Βίδα κεφαλής 
υποδοχής (τύπου Allen) 

Key, Set, Socket Head 
Screw (Allen Type) 

B18.3  Τεμάχιο 40,00    

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 3) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 3) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00    

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 5) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 5) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00    

Paddle,  συσκευασίας αλεξιπτώτου Paddle, Parachute Packing 11-1-152  Τεμάχιο 40,00    

Plate, Tension, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Plate, Tension, Parachute 
Packing 

11-1-99  Τεμάχιο 40,00    

Πρέσα, ροδέλες και μάτια, χειρός 
Press, Grommet and Eyelet, 

Hand Operated 
M370  Τεμάχιο 1.000,00    

Κατσαβίδι με πλατύ άκρο Screwdriver, Flat-tip B107.15  Τεμάχιο 40,00    

Διαχωριστής, (Γραμμή σύνδεσης) Separator, (Connector Link) MILS43243  Τεμάχιο 780,00    

Διαχωριστής, (Γραμμή) Separator, (Line) 11-1-3512  Τεμάχιο 40,00    
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Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(βαρέων φορτίων) 

Sewing Machine Industrial 
(Heavy Duty) 

733R-5  Τεμάχιο 5.400,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Medium Duty) 

255RB-3  Τεμάχιο 3.000,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή (ζικ-
ζακ) (μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Zigzag) (Medium Duty) 

OO-S-
00256/14 

 Τεμάχιο 4.500,00    

Ψαλίδι, μηχανή ξακρίσματος Shears, Straight Trimmers 
PD5110-01-

241-4373 
 Τεμάχιο 40,00    

Ταινία, μεζούρα Tape, Measuring GGG-T-106  Τεμάχιο 40,00    

Εργαλειοθήκη, Απελευθέρωση 
θόλων αλεξίπτωτου 

Tool Kit, Parachute Canopy 
Release 

6038  Τεμάχιο 2.000,00    

Βάρος, συσκευασία αλεξιπτώτου Weight, Parachute Packing AA-52197  Τεμάχιο 40,00    

Τραπέζι, συσκευασία αλεξιπτώτου Table , Parachute Packing 
MIL-T-
43150 

 Τεμάχιο 4.000,00    

Α΄ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  Α/Α:1 + Α/Α:2 + Α/Α:5 + Α/Α:6   

Β΄ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Α/Α:3 + Α/Α:4   

Γ΄ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ) Α΄+ Β΄   

Δ΄ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,096% ΣΤΟ Α΄ ΚΟΣΤΟΣ 4,096% * Α΄   

Ε΄ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,096% ΣΤΟ Β΄ ΚΟΣΤΟΣ  4,096% * Β΄   

ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,096% ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ( 4,096% * Γ΄ )       Ή (ΔΙΑΖ)      ( Δ΄ + Ε΄ )      

Ζ΄ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
4% * ( Α΄ - Δ΄ )   

Η΄ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΟΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

8% * ( Β΄ - Ε΄ )   

Θ΄ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ζ΄ + Η΄   

 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ [ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ – (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ + ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)] 

Γ΄ - ( ΣΤ΄ + Θ΄ )   
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
(α) Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται στις γραμμές με Α/Α:1 & 2 του ανωτέρω πίνακα και αφορούν στη βασική σύνθεση του 

κυρίως-εφεδρικού αλεξ/του και στη βιβλιογραφία του, παρουσιάσουν αύξηση ή μείωση (διαγράφεται ανάλογα)……………………....τοις 
εκατό (…….%) περίπου, σε σχέση με τις ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα της παραγράφου ……του άρθρου …….της 
Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π). 

 
(β) Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται στη γραμμή με Α/Α:5 του ανωτέρω πίνακα και αφορούν στα Ανταλλακτικά Αρχικής 

Υποστήριξης είναι οι προτεινόμενες από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ποσότητες για την επίτευξη διαθεσιμότητας για όλο 
τον κύκλο ζωής του Αλεξ/του και προκύπτουν από το γινόμενο της ποσότητας του κάθε ανταλλακτικού σε ένα αλεξ/το επί του ένα τοις 
εκατό (1%) της προμηθευόμενης ποσότητας για το Αλεξ/το Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) και επί του μηδέν κόμμα έξι τοις εκατό (0,6%) 
της προμηθευόμενης ποσότητας για το Εφεδρικό Αλεξ/το (T-10R). Συγκεκριμένα στον ανωτέρω πίνακα, το προκύπτον αποτέλεσμα, το 
οποίο είναι στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, αφορά ………………. (…….) Αλεξ/τα Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) και 
………………. (……..) Εφεδρικά Αλεξ/τά (T-10R). 
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2. Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 
 

3. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ήτοι ποσοστό 4,096% επί της καθαρής αξίας των συμβατικών 
ειδών, αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 α. 4 % υπέρ ΜΤΣ : ……………... € 
 

 β. 0,08% Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου : ..................... € 
 

 γ. 0,016% υπέρ ΟΓΑ : ……………... € 
 

  Σύνολο κρατήσεων 4,096% : ……………... € 
 

4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% για την 
προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την 
αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4172/2013, όπως παρακάτω: 

 

 α. ΦΕ 4% : ……………... € 
 

 β. ΦΕ 8% : ……………... € 
 

  Σύνολο Φόρου Εισοδήματος (4% + 8%) : ……………... € 
 

Άρθρο 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Η παρούσα ισχύει από την τελευταία ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 
τη λήξη του χρόνου ζωής των Αλεξιπτώτων, με βάση τα καθορισθέντα στη 
Συμφωνία Πλαίσιο υπ’ αριθ. ………./……... 

 
Άρθρο 3 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
………………………….., ισχύος έως …./…./202… και ποσού 
……………………………………………………………………………… (………….. €), 
το οποίο είναι ίσο με ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας της παρούσας 
Εκτελεστικής Σύμβασης Προμήθειας. 

 
2. Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των 

υλικών της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης Προμήθειας υπ’ αριθ. ……………... (και 
πριν από την επιστροφή της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας, η οποία θα ανέρχεται σε τρία τοις εκατό (3%) επί της συνολικής αξίας 
των υλικών της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, ήτοι 
ποσού……………………………………………………………………….(………….. €). 
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3. Προκειμένου να χορηγηθεί προκαταβολή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την 
υπογραφή της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης Προμήθειας υπ’ αριθ. ……………..., ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή προκαταβολής, 
το ύψος της οποίας είναι ισόποσο της ληφθείσας προκαταβολής, ήτοι 
ποσού……...……………………………………….(………….. €). 

 
Άρθρο 4 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Το σύνολο των άρθρων της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……/202… 

παραμένουν ρητά σε ισχύ και για την παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα της. 

 
2. Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης 

των υλικών (ήτοι ο χρόνος από την ημερομηνία παράδοσης έως την ημερομηνία 
υποβολής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή απόρριψης 
της αντίστοιχης επιτροπής), δεν δύναται να υπερβαίνει τους 4 μήνες. Επιθυμητό 
είναι ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης των 
παραλαμβανομένων ειδών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την πρωτοβάθμια επιτροπή 
ελέγχου να μην υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες από την άφιξή τους στη 
ΣΧΑΛ. Επιπρόσθετα, τα παραπάνω ισχύουν στις περιπτώσεις τμηματικών 
παραδόσεων, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν το ½ της 
συνολικής ετήσιας ποσότητας. 

 
3. Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, θα γίνεται: 
 
 α. Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
συμβατικών ειδών, τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής – 
ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών (ΕΕΠ) και αφού 
έχει προηγηθεί επιβεβαίωση – πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
εκπαίδευσης από τη ΣΧΑΛ. 
 
 β. Με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στο όνομα του 
δικαιούχου από τον ΕΦ 1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ 3130101002, σύμφωνα με 
τους χρονικούς περιορισμούς της υφιστάμενης νομοθεσίας, τους όρους της 
παρούσας κατακυρωτικής απόφασης και με βάσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται 
στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου. 
 
 γ. Εντός εξήντα (60) ημερών μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις: 
 
 (1) Στο Πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις (που θα 
καθιστούν την παραλαβή ανέφικτη) ή δε θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του 
υλικού. 
 
 (2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
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4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των 
συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 44 του ν.3433/2006, είναι: 
 
 α. Αντίγραφο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 
 β. Πρωτότυπο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής (προμήθειας ή παροχής 
υπηρεσιών) που εκδίδεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε 
ευρώ (€). Στο τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα αναγράφεται ευδιάκριτα το 
πληρωτέο ποσό, o αριθμός της Σύμβασης, καθώς και οι αναλογούσες υπέρ τρίτων 
και Δημοσίου κρατήσεις ξεχωριστά (παρ. 3 & 4, άρθρο 1 της παρούσας) που 
βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου, ΟΓΑ, ΦΕ), οι 
οποίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους με μέριμνα του Φορέα Πληρωμής 
(ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ). 
 
 γ. Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό πραγματικής φόρτωσης στο 
όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπου θα αναφέρεται ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί μέχρι τον 
τελικό τόπο παράδοσης (Σχολή Αλεξιπτωτιστών, Ασπρόπυργος Αττικής, 
ΕΛΛΑΔΑ) (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 
 δ. Ένα (1) πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό 
ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3433/2006 (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 
 ε. Μία (1) πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων 
(ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 
 στ. Ένα (1) πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταγωγής των 
αλεξιπτώτων που εκδίδεται από την αρμόδια Κρατική Αρχή. Σε αυτό θα φαίνεται 
καθαρά η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής (ευθύνη 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 
 ζ. Ένα (1) πρωτότυπο του πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου του 
εργοστασίου κατασκευής των αλεξιπτώτων και του πιστοποιητικού διασφάλισης 
ποιότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (ευθύνη 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 
 η. Ένα (1) πρωτότυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής, όπως στο Παράρτημα «Ε» της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ 
αριθ. ……/202…. 
 
 θ. Ένα (1) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης, 
εφόσον απαιτείται, όπως στο Παράρτημα «ΣΤ» της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 
……/202… 
 
 ι.  Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό εισαγωγής των αλεξιπτώτων και 
λοιπών υλικών αρχικής υποστήριξης, στην αποθήκη του φορέα (ΣΧΑΛ), όπως στο 
Παράρτημα «Ζ» της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……/202…. 
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 ια.  Μία (1) πρωτότυπη Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από 
την Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού (ΚΕΥ), όπως της Προσθήκη «1/Γ» της 
της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……/202…, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα 
συγκεκριμένα υλικά αλεξιπτωτισμού ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του όσο αφορά στην κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει 
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το ΚΕΥ για όλα τα είδη που περιέχει η 
Συμφωνία, θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από το ΚΕΥ αντίγραφο αυτής. 
 

 ιβ.  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Για την πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα καταθέτει μαζί με τις ενημερότητες και υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986, οπού θα δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 

 ιγ.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οπού θα δηλώνεται ο 
τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ και θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της 
πρώτης σελίδας του βιβλιάριου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός 
ή βεβαίωση της Τράπεζα αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο, με πρώτο δικαιούχο 
το όνομα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 

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

5. Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμών φέρουν την ένδειξη 
«ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», θα προσκομίζονται με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
στον Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ). 
 

6. Τα δικαιολογητικά πληρωμών να είναι πρωτότυπα και, εφόσον 
απαιτείται, να εκδίδονται σε επικυρωμένα αντίγραφα με μέριμνα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

7. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
θα γίνει με μέριμνα του Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ). 
 

8. Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 
 

9. Οι αναλογούσες υπέρ τρίτων και Δημοσίου κρατήσεις, (παρ. 3, άρθρο 
1 της παρούσας), που βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ 
Δημοσίου, ΟΓΑ), θα αποδοθούν στους δικαιούχους με μέριμνα του Φορέα 
Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ). 

 

10. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 
(παρ. 4, άρθρο 1 της παρούσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. 
 

11. Όλα τα έξοδα προμήθειας/παροχής υπηρεσιών βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Η Υπηρεσία επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα απόκτησης των 
συμβατικών ειδών (υλικών/υπηρεσιών). 
 

12. Χορηγείται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έντοκη προκαταβολή, με παροχή 
ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, σε ποσοστό το οποίο ανέρχεται 
σε……………….τοις εκατό (…….%) της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ., ήτοι 
ποσού……...……..…………….(………….. €), σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 
όρους της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και ειδικότερα: 
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 α. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη 
με το επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 
 β. 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. 
 
 γ. Η προκαταβολή θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον 
αρμόδιο Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ) της Εγγυητικής 
Επιστολής Προκαταβολής. 
 
 δ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της 
προκαταβολής στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 
4α, 4β, 4ιβ και 4ιγ του άρθρου 4 της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης. 

 

13. Η εκκαθάριση της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει από τον 
Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ) όταν εκπληρωθούν όλες οι 
συμβατικές υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ώστε μετά την επακόλουθη 
ενημέρωση από το ΓΕΣ, η ΓΔΑΕΕ να προβεί στο κλείσιμό της. Εάν προκύψει 
διαφορά μεταξύ των ποσών της οριστικής εκκαθάρισης λογαριασμών και του 
Συμβατικού Τιμήματος, αυτές οι διαφορές θα τακτοποιούνται εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία της συμφωνίας για την οριστική εκκαθάριση των 
λογαριασμών. 

 
14. Η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση 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. 

 
15. 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 
περίπτωση, οι αναφερόμενες σε αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης, της 
οποίας η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 
16. 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: 

 
 α. 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. 

 
 β. Η απαλλαγή του Προμηθευτή 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. 
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17. Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την ποιοτική παραλαβή των υλικών 
θα διενεργείται με βάση τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CοC), τα οποία θα είναι 
προσυπογεγραμμένα από τον αρμόδιο φορέα Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας 
της Ισπανίας. 

 
18. Τα Ελληνικά ορίζονται ως η γλώσσα της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης 

Προμήθειας υπ’ αριθ. ……………... Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσσα, όταν 
απαιτείται, θα γίνεται με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και σε περίπτωση 
αμφιβολιών θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. Η παρούσα ….η Εκτελεστική 
Σύμβαση Προμήθειας θα υπογραφεί στην Ελληνική και στην …………. γλώσσα. 
Η επίσημη μετάφραση στην ……………. γλώσσα θα γίνει με μέριμνα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και σε κάθε περίπτωση θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ) και η παράγραφος 12 του άρθρου 
4 (ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ), αναγράφονται εφόσον υποβληθεί έγκαιρα αίτημα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για προκαταβολή, κατά τη φάση της κατάρτισης της παρούσας 
Εκτελεστικής Σύμβασης. Σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω αιτήματος, η 
παράγραφος 3 του άρθρου 3 (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ) παραλείπεται ενώ στην παράγραφο 
12 του άρθρου 4 (ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ) αναγράφεται: Δεν θα δοθεί προκαταβολή. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΣΤΗΝ 
Φ.604/130639/Σ. 22066 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σ.Ξ. 

ΓΕΝΙΙΕΥΝ 

ΤΜ 
ΗΜΑ ΕΞΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ… ….. 20 
…ης  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ......./........ 

ΠΟΣΟΥ # .................... € # 
ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΣΥ) ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (MC1-1D) ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (T-10R) 

ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ..……../………. 
 

ΜΕΤΑΞΥ 
 

ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜYΝΑΣ 

 

ΚΑΙ 
 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 604.4/……… 

....    .........    ......... 
(Τόπος, ημερομηνία υπογραφής) 
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Ορισμοί 
 

Σε αυτήν την εκτελεστική σύμβαση οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στον ακόλουθο πίνακα : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εμπλεκόμενα Μέρη Ορίζονται τα μέρη που απαρτίζουν  την εκτελεστική 
σύμβαση, όπως καθορίζεται στα άρθρα της ...ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη. 

Ημέρα(ες) Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της …ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη . 

Μήνας(ες) Ορίζονται οι ημερολογιακοί μήνες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας 
Πλαίσιο. 

Εκτελεστική Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Υπηρεσίας και του 
προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την Συμφωνία 
Πλαίσιο. 

Αναθέτουσα Αρχή Ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

Τοποθεσία(ες)   
Παράδοσης 

Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδεται το 
συμβατικό αντικείμενο και θα καθορίζονται από τον 
αγοραστή κατά τη σύναψη της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης 
για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη. 

Συμβατικός Χρόνος Η παράδοση των υλικών (χρονοδιάγραμμα) στην παρούσα  
Εκτελεστική Σύμβαση για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη 
καθορίζεται στους οκτώ (8) μήνες από την ενεργοποίησή 
της. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ….ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 
Άρθρο 1 5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5 - 16 
Άρθρο 2 17 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 17 
Άρθρο 3 17 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 17 
Άρθρο 4 18 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 18 - 19 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 
«Α» ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
«Β» ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

…ης  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ......./........ 
ΠΟΣΟΥ # .................... € # 

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΣΥ) ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (MC1-1D) ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (T-10R) 
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ..……../………. 

 

1. Στην Αθήνα σήμερα την……………………………., ημέρα……………, 
του έτους δύο χιλιάδες είκοσι …………(202…), οι υπογράφοντες: 

 

 Από τη μια πλευρά το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), 
νομίμως   εκπροσωπούμενο    από    τ…. Γενικό    Διευθυντή    ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ,   
κ. ……………………………., που έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της …ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ), βάσει της 
Φ……………………………………………………./ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
(κατακυρωτική απόφαση ….ης Εκτελεστικής Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης), 
και στα επόμενα θα αναφέρεται ως «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ». 

 

 Και από την άλλη πλευρά η Εταιρεία, με την επωνυμία 
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«IKNOWHOW», ΑΦΜ: 999506830, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία έχει την έδρα 
της στη Αθήνα, Λ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, Τ.Κ. 11526, Αμπελόκηποι και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τ…. κ………………………………….., κάτοχο 
………………..(χώρα) Δελτίου Ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την ……………… 
με αριθμό: …………………., σύμφωνα με το ειδικό πληρεξούσιο 
………………………………………………… της ……………………………..και στα 
επόμενα θα αναφέρεται ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», 
 

(Ο «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» και ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», μπορεί ενίοτε να αναφέρονται, 
ατομικά ως «Μέρος» και συλλογικά ως «Μέρη»). 
 

2. Tην ………………. 202.., υπεγράφη μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η υπ. αριθ. ………………….. Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) διάρκειας 
7 ετών που αφορούσε, στην Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού 
Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων (T-10R), σύμφωνα με τα 
λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα «Α» 
της Συμφωνίας και τις προβλέψεις της αντίστοιχης Προδιαγραφής Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΠΕΔ - Α - 00161, Έκδοση 1η/Μάρτιος 2016). 

 

3. Με τη προαναφερθείσα Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) (Άρθρο …..), ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ανέλαβε την υποχρέωση να υπογράψει Εκτελεστική Σύμβαση 
Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) για την παροχή «Εν Συνεχεία Υποστήριξης – 
Follow On Support/FOS», στα εν λόγω συμβατικά είδη. 

 

4. Ως εκ τούτου, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναθέτει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών ή/και παροχή υπηρεσιών για την ΕΣΥ 
των Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα (MC1-1D) μετά Εφεδρικών 
Αλεξιπτώτων (T-10R), αξίας # …………….. € #, συμπεριλαμβανομένου 
κρατήσεων, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 της παρούσας. 

 

5. Κατόπιν των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν 
αμοιβαία αποδεκτά τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα. 
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Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την παράδοση των κάτωθι: 

 
ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΣΥ) 

ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (11-1-900-3/MC1-1D)  
ΜΕΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (62C4317/T-10R) 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) (α) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 

ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ (11-1-900-3/MC1-1D) 
MAIN PARACHUTE (35-FOOT DIAMETER, 11-1-900-3/MC1-1D TROOP BACK PARACHUTE ASSEMBLY) 

Θόλος κυρίου αλεξιπτώτου Main Canopy 
11-1-1501-3 

(320201) 
 Τεμάχιο 1.601,99    

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας Deployment Bag 
11-1-6994-1 

(340810) 
 Τεμάχιο 137,16    

Στατικός ιμάντας μετά άγγιστρου 
15΄ 

WITH HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(3 Τεμ) 
73,15    

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο -  -  

5' STATIC LINE 
EXTENSION 

11-1-6993-2 
(360701) 

 Τεμάχιο -  -  

SNAP HOOK, USL 
11-1-6991-1 

(370212) 
 Τεμάχιο -  -  
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) (α) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1 

Στατικός ιμάντας άνευ άγγιστρου 
15΄ 

WITHOUT HOOK Universal 
Static Line 15' 

- - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
40,23    

Αποτελείται από : 

15' STATIC LINE, 
UNIVERSAL 

11-1-6993-1 
(360701) 

 Τεμάχιο -  - 

 
5' STATIC LINE 

EXTENSION 
11-1-6993-2 

(360701) 
 Τεμάχιο -  - 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας Pack Tray 
62J4342 
(340701) 

 Τεμάχιο 137,16    

Εξάρτυση κυρίου αλεξιπτώτου Harness 
11-1-2143-1 

(351001) 
 Τεμάχιο 398,67    

Ιμάντες αντώσεως  Risers 
11-1-2149-1 

(360101) 
 

Σετ  
(2 Τεμ) 

71,32    

Σάκος μεταφοράς Transport Bag 580101  Τεμάχιο 49,38    

ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ (62C4317/T-10R) 
24-FOOT DIAMETER, TROOP,CHEST, RESERVE PARACHUTE (62C4317/T-10R) 

Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου με 
δύο (2) τεμάχια άγγιστρα 

Canopy of parachute with 
two (2) Units Hooks 

48J7156-3 
(320101) 

 Τεμάχιο 839,40    

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας External packing bag 
62J4346-10 

(340201) 
 Τεμάχιο 224,94    

Λοιπός εξοπλισμός Other equipment - - 
Σετ  

(2 Τεμ) 
71,32    

Αποτελείται από : 

Rip Cord, Parachute 
62C4250 
(381001) 

 Τεμάχιο -  -  

Pilot Chute 
49J7161-2 
(330401) 

 Τεμάχιο -  -  

2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
BIBLIOGRAPHY - TECHNICAL SUPPORT REPAIR MANUALS - ILLUSTRATED CATALOGS - IN ΗΑRD COPY 

Βιβλιάριο – μητρώο αλεξιπτώτου Booklet - register of parachute - - Τεμάχιο 0,10    

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

επισκευών  3ου – 5ου κλιμακίου 

Handbooks of handling, 
package and maintenance 1st 

– 2nd echelon and of 
maintenance and repairing 

3st– 5th echelon 

- - Τεμάχιο 36,00    
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) (α) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
PERSONNEL TRAINING 

Εκπαίδευση προσωπικού 
ειδικότητας «Rigger» με εμπειρεία 
στην ειδικότητα του συσκευαστού 

(14-20 ατόμων) 

RIGGER training to 
personnel with packaging 

experience (14-20 persons) 
- - Εκπαίδευση 8.000,00    

Εκπαίδευση « Master Rigger» σε 
πιστοποιημένο προσωπικό και σε 

προσωπικό με ειδικότητα «Rigger» 
(2-5 ατόμων) 

MASTER RIGGER training 
(2-5 persons) 

- - Εκπαίδευση 9.000,00   
 
 

4 

ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
PERSONNEL CERTIFICATION & TRAINING CERTIFICATES 

Παροχή βεβαίωσης εκπαίδευσης 
και πιστοποίησης προσωπικού για 

λήψη ειδικότητας «Rigger» ή 
«Master Rigger» 

Personnel certification & 
training certificates for 

"Rigger" or "Master Rigger" 
- - Βεβαίωση 20,00    

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
SPARE PARTS 

Θόλος κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Canopy Main Parachute (MC1-1D) 

ΥΦΑΣΜΑ MIL-C-44378 0-3 CFM 
36" 

FABRIC MIL-C-44378 0-3 
CFM 36" CG 

MIL-C-
44378 

 Μέτρο 4,14   
127,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-C-43805 ΔΙΧΤΥ MIL-C-43805 NET A-A-55183  Μέτρο 1,90   
22,75 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-5040-T II NYLON CORD 
MIL-C-5040-T II NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30   

248,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,35   
36,40 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON ΙΜΑΝΤΑΣ 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
0,26 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18   
158,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



I-8 

./. 

Α/Α 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38   
3,30 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILW-5625 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) 

MILW-5625 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

MIL-W-5625  Μέτρο 1,48   
1,77 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR WHITE (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) ΛΕΥΚΗ 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR 

WHITE 
MILT-6134  Μέτρο 0,50   

23,45 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MILT-6134 1" NYLON WEBBING 
TUBULAR (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) OG 

MILT-6134 1" NYLON 
WEBBING TUBULAR OG 

MILT-6134  Μέτρο 0,74   
4,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

STEERING HANDLES 
STEERING HANDLES, 
Dowel, Wood 5/8-Inch 

Diameter A-A-1975 
68B219  Τεμάχιο 2,20   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD-NATURAL 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

23,52   
0,40 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE OG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54   
5,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

Ιμάντες αντώσεως  κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Risers Main Parachute (MC1-1D) 

MS27762-1  1/2" STEERING RING 
MS27762-1  1/2" STEERING 

RING 
MS27762-1  Τεμάχιο 1,32   

2,00 τεμάχια ανά 
αλεξ/το 

MIL-C-7219-T III  40" NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,009 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   
0,20 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ CG 

MIL-T-5038-T III 1 1/2" 
NYLON TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,54   
0,60 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
1,24 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24   
3,80 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

5 CORD - VT-295 NYLON 
ΚΛΩΣΤΗ 

5 CORD - VT-295 NYLON 
THREAD 

A-A-59826  
Κώνος των 

500 gr 
40,00   

0,10 κώνοι ανά 
αλεξ/το 

SNAP FASTENER SNAP FASTENER MS27983  Τεμάχιο 0,78   
1,00 τεμάχιο ανά 

αλεξ/το 

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Deployment Bag Main Parachute (MC1-1D) 

MIL-C-10296  285 G. 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-10296  285 G. 
COTTON CLOTH 

MIL-C-
10296 

 Μέτρο 12,60   
0,81 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ OG 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE OG 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,38   
0,21 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
TΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON TAPE WHITE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,18   
0,94 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
3,16 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   

1,71 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 II 1" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 2,80   
1,47 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5038 T-III 3/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-5038 T-III 3/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-5038  Μέτρο 0,35   
2,09 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-530-T II  3" COTTON 
WEBBING 

MIL-W-530  Μέτρο 2,30   
2,34 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" COTTON 
WEBBING (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-5665 III 2B 1 1/4" 
COTTON WEBBING 

MIL-W-5665  Μέτρο 3,60   
0,425 μέτρα ανά 

αλεξ/το  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Pack Tray Main Parachute (MC1-1D) 

SNAP FASTENER MS27983 SNAP FASTENER MS27983 MS27983  Τεμάχιο 0,38   
4,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 0,18   
0,88 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

REINFORCING COTTON CLOTH 
12,29 OZ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 

ΥΦΑΣΜΑ) 

REINFORCING COTTON 
CLOTH 12,29 OZ 

PIA-C-
2002A 

 Μέτρο 1,56   
0,21 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
TAPE CG 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   
8,50 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 

TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 2,80   

5,70 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-W-4088-T III 1 1/4" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T III 1 1/4" 
NYLON TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40   
2,20 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,35   
3,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T XVII  1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XVII  1" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,30   
0,65 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΑΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 3,60   
0,86 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5664 1" ELASTIC TAPE 
(ΤΑΙΝΙΑ) 

MIL-W-5664 1" ELASTIC 
TAPE 

MIL-W-5664  Μέτρο 0,44   
0,081 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

3 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
3 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

23,52   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το  

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD, OD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,20 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Εξάρτυση κυρίως αλεξιπτώτου (MC1-1D) 
Harness Main Parachute (MC1-1D) 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219-T III  NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,11 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 1" NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-W-5038  Μέτρο 0,50   

2,50 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



I-11 

./. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) (α) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,56   
4,10 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T XIII 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 2,24   
10,61 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-5664 1" ELASTIC ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-W-5664 1" ELASTIC 

TAPE 
MIL-W-5664  Μέτρο 3,00   

0,65 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

6 CORD -VT-295 NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
6 CORD -VT-295 NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

58,00   
0,30 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Θόλος εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 
Canopy Reserve Parachute (T-10R) 

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
FABRIC 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020-
T1 

 Μέτρο 3,36   
61,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-C-5040-T III NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-T III NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,30   

240,00 μέτρα 
ανά αλεξ/το 

MIL-W-4088-T I 9/16" NYLON 
ΤΑΙΝΙΑ 

MIL-W-4088-T I 9/16" 
NYLON  TAPE 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,30   
2,40 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

TUBULAR MILW-5625 1" NYLON 
TUBULAR ΤΑΝΙΑ 

MIL-W-5625 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILW-5625  Μέτρο 1,48   
2,35 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILT-6134 1" TUBULAR 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-6134 1" NYLON 
TUBULAR WEBBING 

MILT-6134  Μέτρο 0,54   
28,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
500 gr 

26,40   
0,40 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 
External Packing Bag Reserve Parachute (T-10R) 

MIL-C-7219- T III NYLON 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7219- T III NYLON 
FABRIC 

MIL-C-7219  Μέτρο 11,00   
0,80 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T III 3/4 NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   
7,65 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5038-T IV 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 0,80   
2,19 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MILT-5038-T IV 1 1/2" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MILT-5038-T IV 1 1/2" 
NYLON WEBBING 

MIL-T-5038  Μέτρο 1,20   
0,70 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T II 1" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 0,64   
0,45 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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MIL-W-4088-T VI 1 23/32" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T VI 1 23/32" 
NYLON WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 1,40   
2,61 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING (ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-W-4088-T IX  3" NYLON 
WEBBING 

MIL-W-4088  Μέτρο 9,00   
0,16 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

VELCRO HOOK AND PILE 25 mm 
VELCRO HOOK AND PILE 

25 mm 
A-A-55126  Μέτρο 0,86   

0,16 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106 PARACHUTE RIP 
CORD 

MS70106   Μέτρο 22,00   
1,00 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

AN6560-C1 EYELET (ΜΑΤΙΑ) AN6560-C1 EYELET AN6560-C1   Τεμάχιο 1,10   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

AN6561 CONTAINER CONE 
LOCKING 

AN6561 CONTAINER 
CONE LOCKING 

AN6561   Τεμάχιο 2,30   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

50A6153 HOOK AND EYE 50A6153 HOOK AND EYE 50A6153   Τεμάχιο 0,40   
6,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

50B6152 CONE 50B6152 CONE 50B6152  Τεμάχιο 5,00   
2,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5666 WEBBING  
(ΙΜΑΝΤΑΣ) 

MIL-T-5666 WEBBING A-A-55208  Μέτρο 5,20   
2,80 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

SPRING 16,5" SPRING 16,5" MS70105-2A  Τεμάχιο 15,00   
5,00 τεμάχια ανά 

αλεξ/το 

SPRING 12,5" SPRING 12,5" PS70105-3A  Τεμάχιο 10,00   
10,00 τεμάχια 
ανά αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40   
0,20 κώνοι ανά 

αλεξ/το 

Πιλοτάκι εφεδρικού αλεξιπτώτου (T-10R) 
Pilot Chute Reserve Parachute (T-10R) 

MIL-C-7020-T1 36" RIPSTOP 
ΥΦΑΣΜΑ 

MIL-C-7020-T1 36" 
RIPSTOP FABRIC 

MIL-C-7020  Μέτρο 3,36   
1,92 μέτρα ανά 

αλεξ/το 

MIL-T-5038-T III NYLON ΤΑΙΝΙΑ 
MIL-T-5038 T-III 3/4" 

NYLON TAPE 
MIL-T-5038  Μέτρο 0,36   

4,50 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

MIL-C-5040-TI NYLON ΣΧΟΙΝΙ 
MIL-C-5040-TI NYLON 

CORD 
MIL-C-5040  Μέτρο 0,38   

7,40 μέτρα ανά 
αλεξ/το 

VT-295 TYPE E NYLON ΚΛΩΣΤΗ 
VT-295 TYPE E  NYLON 

THREAD 
A-A-59826  

Κώνος των 
250 gr 

26,40   
0,10 κώνοι ανά 

αλεξ/το 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρ/Ν NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

5 Επιπλέον ανταλλακτικά (β) Additional spare parts (β)        

6 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3ΟΥ - 4ΟΥ - 5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

REQUIRED REPAIR COLLECTIONS - TECHNICAL SUPPORT OF 3RD -4TH -5TH ECHELON AND CALIBRATION AS WELL AS OTHER 
TECHNICAL SUPPORT COLLECTIONS 

Βούρτσα, στένσιλ Brush, Stencil A-A-2903  Τεμάχιο 20,00    

Λαβή (Die, Fastener, Setting) Die, Fastener, Setting (Cap) 89-9758  Τεμάχιο 40,00    

Καλούπι (Die, Fastener, Setting) 
Die, Fastener, Setting 

(Eyelet) 
89-1407  Τεμάχιο 40,00    

Ηλεκτρικός κόπτης σχοινιών  (Hot 
Knife) 

Electric Rope Cutter (Hot 
Knife) 

MRT-10  Τεμάχιο 400,00    

Σφυρί χειρός Hammer, Hand (167-500) A-A-1305  Τεμάχιο 40,00    

Αγκιστρο, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Hook, Parachute Packing 11-1-343  Τεμάχιο 50,00    

Κλειδί, Set, Βίδα κεφαλής 
υποδοχής (τύπου Allen) 

Key, Set, Socket Head 
Screw (Allen Type) 

B18.3  Τεμάχιο 40,00    

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 3) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 3) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00    

Βελόνα, Ταπετσαρίας (καμπύλες, 
μέγεθος 5) 

Needle, Upholsterers 
(Curved, Size 5) 

A-A-55066  Τεμάχιο 10,00    

Paddle,  συσκευασίας αλεξιπτώτου Paddle, Parachute Packing 11-1-152  Τεμάχιο 40,00    

Plate, Tension, συσκευασίας 
αλεξιπτώτου 

Plate, Tension, Parachute 
Packing 

11-1-99  Τεμάχιο 40,00    

Πρέσα, ροδέλες και μάτια, χειρός 
Press, Grommet and Eyelet, 

Hand Operated 
M370  Τεμάχιο 1.000,00    

Κατσαβίδι με πλατύ άκρο Screwdriver, Flat-tip B107.15  Τεμάχιο 40,00    

Διαχωριστής, (Γραμμή σύνδεσης) Separator, (Connector Link) MILS43243  Τεμάχιο 780,00    

Διαχωριστής, (Γραμμή) Separator, (Line) 11-1-3512  Τεμάχιο 40,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(βαρέων φορτίων) 

Sewing Machine Industrial 
(Heavy Duty) 

733R-5  Τεμάχιο 5.400,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή 
(μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Medium Duty) 

255RB-3  Τεμάχιο 3.000,00    

Βιομηχανική ραπτομηχανή (ζικ-
ζακ) (μεσαίου φορτίου) 

Sewing Machine Industrial 
(Zigzag) (Medium Duty) 

OO-S-
00256/14 

 Τεμάχιο 4.500,00    

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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6 

Ψαλίδι, μηχανή ξακρίσματος Shears, Straight Trimmers 
PD5110-01-

241-4373 
 Τεμάχιο 40,00    

Ταινία, μεζούρα Tape, Measuring GGG-T-106  Τεμάχιο 40,00    

Εργαλειοθήκη, Απελευθέρωση 
θόλων αλεξίπτωτου 

Tool Kit, Parachute Canopy 
Release 

6038  Τεμάχιο 2.000,00    

Βάρος, συσκευασία αλεξιπτώτου Weight, Parachute Packing AA-52197  Τεμάχιο 40,00    

Τραπέζι, συσκευασία αλεξιπτώτου Table , Parachute Packing 
MIL-T-
43150 

 Τεμάχιο 4.000,00    

7 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
CONSUMABLES (OPERATION SPARE PARTS) 

Κερί, Παραφίνη, Τεχνικά 5 KG 
Wax, Paraffin, Technical 5 

KG 
A-A-59255  Φιάλη 50,00    

Band Rubber, Αλεξιπτώτου, Type II 
1/2KG bag 

Band Rubber, Parachute, 
Type II 1/2KG bag 

11-1-4095-2  Τεμάχιο 5,00    

Απορρυπαντικό υγρό Compound, 
Hand 5 I 

Dishwashing Compound, 
Hand 5 l 

7930-00-
281-4731 

 Τεμάχιο 50,00    

Βαμβακερό Ύφασμα, Type I, 1/4- 
in. Wide 80 LB BREAK TAPE 

Cotton, Type I, 1/4- in. Wide 
80 LB BREAK TAPE  

MIL-T-5661  Μέτρο 0,09    

8 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 3ΟΥ, 4ΟΥ, 5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
MAINTENANCES - REPAIRS OF 3RD - 4TH - 5TH ECHELON 

Συντήρηση - επισκευή 
ενός (1) αλεξ/του 

Maintenance - repair of one 
(1) parachute 

- - Υπηρεσία 360,00    

Επιπλέον κόστοι (γ) Additional costs (γ) - - Υπηρεσία     

9 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ 
BASIC ACCESSORIES FOR PARACHUTE UPGRADE 

Αντιβαλλιστικό Κράνος με 3 
Συστήματα Στήριξης 

Anti-ballistic helmet with 3 
support systems 

MICH 2000  Τεμάχιο 255,00    

Γυαλιά προστασίας στρατιωτικών 
προδιαγραφών με δυνατότητα 

εναλλαγής (στο πεδίο) φακών δυο 
χρωμάτων (άσπρο / γκρι ή 

πράσινο) - ζευγάρι 

Safety Glasses  
 

ESSEE7018   
 Τεμάχιο 120,00    
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Ιμάντες Συσκευασίας Σακιδίου 
BERGEN (H) μετά των ιμάντων 
καθόδου και αγκίστρων ταχείας 

απελευθερώσεως φόρτου - 
συλλογή (σετ) 

H harness and Quick Load 
Release  

MIL-H-
27893 

 Τεμάχιο 130,00    

Θήκη Τυφεκίου Μ16 M16 rifle case M-1950  Τεμάχιο 140,00    

Αρτανοκόφτης Cord Cutter K11505  Τεμάχιο 15,00    

Ανεμόμετρο Ηλεκτρονικό Anemometer Electronic A2295  Τεμάχιο 150,00    

Βαρούλκο Winch 
ES-

QCOT9700 
 Τεμάχιο 180,00    

Φωτεινές συσκευές σήμανσης 
Ζώνης Ρίψεως (ΖΡ) ορατού 

φάσματος 

Signage illuminated devices 
visible spectrum 

LHS5X  Τεμάχιο 180,00    

Φωτεινές συσκευές σήμανσης 
Ζώνης Ρίψεως (ΖΡ) μη ορατού 

φάσματος (IR) 

Signage illuminated devices 
of non- (IR) 

LHS5X   Τεμάχιο 180,00    

Θήκη Ελαφρύ Πολ/λου ΜΙΝΙΜΙ 
MINIMI light machine gun 

case 
M-1950  Τεμάχιο 140,00    

Θήκη Πολ/λου 7,62 χιλ ΜAG 
MAG 7.62mm machine gun 

case 
M-1950  Τεμάχιο 140,00    

Σάκος Υλικών Ειδικής / Γενικής 
Χρήσεως 

Special/general use material 
bag 

N1225   Τεμάχιο 195,00    

Χημικά κεριά διαφόρων χρωμάτων 
Chemical candles of different 

colors 
6260-01-
074-4229 

 Τεμάχιο 1,95    

Strobe light Strobe light L1465  Τεμάχιο 30,00    

Light marker Light marker LPF10  Τεμάχιο 480,00    

Α΄ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  Α/Α:1 + Α/Α:2 + Α/Α:5 + Α/Α:6 + Α/Α:7 + Α/Α:9    

Β΄ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Α/Α:3 + Α/Α:4 + Α/Α:8   

Γ΄ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ) Α΄+ Β΄   

Δ΄ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,096% ΣΤΟ Α΄ ΚΟΣΤΟΣ 4,096% * Α΄   

Ε΄ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,096% ΣΤΟ Β΄ ΚΟΣΤΟΣ  4,096% * Β΄   

ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,096% ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ( 4,096% * Γ΄ )       Ή (ΔΙΑΖ)      ( Δ΄ + Ε΄ )      

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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Ζ΄ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
4% * ( Α΄ - Δ΄ )   

Η΄ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΟΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

8% * ( Β΄ - Ε΄ )   

Θ΄ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ζ΄ + Η΄   

 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ [ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ – (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ + ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)] 

Γ΄ - ( ΣΤ΄ + Θ΄ )   

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
α. Οι τιμές των υλικών – υπηρεσιών που αναγράφονται στη στήλη «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)» ισχύουν για τα πρώτα επτά (7) έτη από 
υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αρίθμ……………... Για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής των αλεξιπτώτων (12+4,5 
έτη), οι εν λόγω τιμές θα καθορισθούν κατόπιν διαπραγματεύσεων και κατάληξης σε κοινά αποδεκτών τιμοκαταλόγων. 
 
β. Ως επιπλέον ανταλλακτικά λογίζονται αυτά που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης του συστήματος του 
αλεξ/του και δεν αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα. 
 
γ. Ως επιπλέον κόστοι λογίζονται αυτά που δύναται να προκύψουν κατά την εκτέλεση Συντηρήσεων – Επισκευών, Παροχή Επί Τόπου 
Τεχνικής Υποστήριξης (π.χ. μεταφορικά έξοδα των τεχνικών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ έως την Αθήνα, έξοδα διαμονής και 
διατροφής τους), Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου, Τροποποιήσεις Υλικών. 
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2. Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 
 

3. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ήτοι ποσοστό 4,096% επί της καθαρής αξίας των συμβατικών 
ειδών, αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 α. 4 % υπέρ ΜΤΣ : ……………... € 
 

 β. 0,08% Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου : ..................... € 
 

 γ. 0,016% υπέρ ΟΓΑ : ……………... € 
 

  Σύνολο κρατήσεων 4,096% : ……………... € 
 

4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% για την 
προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την 
αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4172/2013, όπως παρακάτω: 

 

 α. ΦΕ 4% : ……………... € 
 

 β. ΦΕ 8% : ……………... € 
 

  Σύνολο Φόρου Εισοδήματος (4% + 8%) : ……………... € 
 

Άρθρο 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Η παρούσα ισχύει από την τελευταία ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 
τη λήξη του χρόνου ζωής των Αλεξιπτώτων, με βάση τα καθορισθέντα στη 
Συμφωνία Πλαίσιο υπ’ αριθ. ………./……... 

 
Άρθρο 3 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
………………………….., ισχύος έως …./…./202… και ποσού 
……………………………………………………………………………… (………….. €), 
το οποίο είναι ίσο με ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας της παρούσας 
Εκτελεστικής Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ). 

 
2. Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των 

υλικών της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης υπ’ αριθ. ……………... Εν Συνεχεία 
Υποστήριξης (ΕΣΥ) (και πριν από την επιστροφή της ανωτέρω εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης), o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η οποία θα ανέρχεται σε τρία τοις εκατό 
(3%) επί της συνολικής αξίας των υλικών – εργασιών της παρούσας Εκτελεστικής 
Σύμβασης, ήτοι ποσού…...……………………………………………….(………….. €). 
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3. Προκειμένου να χορηγηθεί προκαταβολή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την 
υπογραφή της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης Εν Συνεχείας Υποστήριξης υπ’ αριθ. 
……………..., ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής, το ύψος της οποίας είναι ισόποσο της ληφθείσας προκαταβολής, 
ήτοι ποσού……...……………………………………….(………….. €). 
 

Άρθρο 4 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση «Εν Συνεχεία Υποστήριξης», 
σχετίζεται άμεσα με την υπ. αριθ. ………………….. Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π), της 
οποίας αποτελεί προϊόν, και επομένως είναι δυνατή η επίκληση των προβλέψεων 
αυτής, εφόσον προκύψει θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Σύμβαση 
ΕΣΥ. Ως εκ τούτου το σύνολο των άρθρων της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 
……/202… παραμένουν ρητά σε ισχύ και για την παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα της. 

 

2. Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης 
των υλικών (ήτοι ο χρόνος από την ημερομηνία παράδοσης έως την ημερομηνία 
υποβολής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή απόρριψης 
της αντίστοιχης επιτροπής), δεν δύναται να υπερβαίνει τους 4 μήνες. Επιθυμητό 
είναι ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης των 
παραλαμβανομένων ειδών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την πρωτοβάθμια επιτροπή 
ελέγχου να μην υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες από την άφιξή τους στη 
ΣΧΑΛ. Επιπρόσθετα, τα παραπάνω ισχύουν στις περιπτώσεις τμηματικών 
παραδόσεων, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν το ½ της 
συνολικής ετήσιας ποσότητας. 

 

3. Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, θα γίνεται: 
 

 α. Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
συμβατικών ειδών, τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής – 
ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών (ΕΕΠ) και αφού 
έχει προηγηθεί επιβεβαίωση – πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
εκπαίδευσης ή εργασιών από τη ΣΧΑΛ. 
 

 β. Με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στο όνομα του 
δικαιούχου από τον ΕΦ ………………. και ΑΛΕ ………………, σύμφωνα με τους 
χρονικούς περιορισμούς της υφιστάμενης νομοθεσίας, τους όρους της παρούσας 
κατακυρωτικής απόφασης και με βάσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας παραγράφου. 
 

 γ. Εντός εξήντα (60) ημερών μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις: 
 

 (1) Στο Πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις (που θα 
καθιστούν την παραλαβή ανέφικτη) ή δε θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του 
υλικού. 
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 (2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
 

4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των 
συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 44 του ν.3433/2006, είναι ανάλογα με την περίπτωση (προμήθεια υλικών 
ή/και παροχή υπηρεσιών): 
 

 α. Αντίγραφο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 

 β. Πρωτότυπο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής (προμήθειας ή παροχής 
υπηρεσιών) που εκδίδεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε 
ευρώ (€). Στο τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα αναγράφεται ευδιάκριτα το 
πληρωτέο ποσό, o αριθμός της Σύμβασης, καθώς και οι αναλογούσες υπέρ τρίτων 
και Δημοσίου κρατήσεις ξεχωριστά (παρ. 3 & 4, άρθρο 1 της παρούσας) που 
βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου, ΟΓΑ, ΦΕ), οι 
οποίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους με μέριμνα του …………………(ο 
Φορέας Πληρωμής ο οποίος καθορίζεται με την Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης). 
 

 γ. Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό πραγματικής φόρτωσης στο 
όνομα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπου θα αναφέρεται ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί μέχρι τον 
τελικό τόπο παράδοσης (Σχολή Αλεξιπτωτιστών, Ασπρόπυργος Αττικής, 
ΕΛΛΑΔΑ) (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
 

 δ. Ένα (1) πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό 
ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3433/2006 (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον 
μεταφέρονται υλικά). 
 

 ε. Μία (1) πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων 
(ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
 

 στ. Ένα (1) πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταγωγής των 
αλεξιπτώτων που εκδίδεται από την αρμόδια Κρατική Αρχή. Σε αυτό θα φαίνεται 
καθαρά η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής (ευθύνη 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
 

 ζ. Ένα (1) πρωτότυπο του πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου του 
εργοστασίου κατασκευής των αλεξιπτώτων και του πιστοποιητικού διασφάλισης 
ποιότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (ευθύνη 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον μεταφέρονται υλικά). 
 

 η. Ένα (1) πρωτότυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής, όπως στο Παράρτημα «Ε» της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ 
αριθ. ……/202…. 
 

 θ. Ένα (1) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης 
ή/και μία (1) Βεβαίωση Εκτελεσθέντων Εργασιών, εφόσον απαιτούνται, όπως στο 
Παράρτημα «ΣΤ» και στην Προσθήκη «8» του Παραρτήματος «Η» αντίστοιχα, της 
Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……/202… 
 

 ι. Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών εν 
συνεχεία υποστήριξης, στην αποθήκη του φορέα (ΣΧΑΛ), όπως στο Παράρτημα 
«Ζ» της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……/202…. 
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 ια. Μία (1) πρωτότυπη Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από 
την Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού (ΚΕΥ), όπως της Προσθήκη «1/Γ» της 
της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……/202…, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα 
συγκεκριμένα υλικά αλεξιπτωτισμού ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του όσο αφορά στην κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει 
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το ΚΕΥ για όλα τα είδη που περιέχει η 
Συμφωνία, θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από το ΚΕΥ αντίγραφο αυτής. 
 

 ιβ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Για την πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα καταθέτει μαζί με τις ενημερότητες και υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986, οπού θα δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 

 ιγ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οπού θα δηλώνεται ο 
τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ και θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της 
πρώτης σελίδας του βιβλιάριου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός 
ή βεβαίωση της Τράπεζα αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο, με πρώτο δικαιούχο 
το όνομα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
 

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

5. Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμών φέρουν την ένδειξη 
«ευθύνη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», θα προσκομίζονται με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
στον …………………(ο Φορέας Πληρωμής ο οποίος καθορίζεται με την Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης). 
 

6. Τα δικαιολογητικά πληρωμών να είναι πρωτότυπα και, εφόσον 
απαιτείται, να εκδίδονται σε επικυρωμένα αντίγραφα με μέριμνα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

7. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
θα γίνει με μέριμνα του …………………(ο Φορέας Πληρωμής ο οποίος 
καθορίζεται με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης). 
 

8. Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 
 

9. Οι αναλογούσες υπέρ τρίτων και Δημοσίου κρατήσεις, (παρ. 3, άρθρο 
1 της παρούσας), που βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ 
Δημοσίου, ΟΓΑ), θα αποδοθούν στους δικαιούχους με μέριμνα του 
…………………(ο Φορέας Πληρωμής ο οποίος καθορίζεται με την Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης). 

 

10. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 
(παρ. 4, άρθρο 1 της παρούσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. 
 

11. Όλα τα έξοδα προμήθειας/παροχής υπηρεσιών βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Η Υπηρεσία επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα απόκτησης των 
συμβατικών ειδών (υλικών/υπηρεσιών). 
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12. Χορηγείται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έντοκη προκαταβολή, με παροχή 
ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, σε ποσοστό το οποίο ανέρχεται 
σε……………….τοις εκατό (…….%) της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ., ήτοι 
ποσού……...……..…………….(………….. €), σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 
όρους της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και ειδικότερα: 
 
 α. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη 
με το επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 
 β. 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. 
 
 γ. Η προκαταβολή θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο/ην 
…………………(ο Φορέας Πληρωμής ο οποίος καθορίζεται με την Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης) της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. 
 
 δ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της 
προκαταβολής στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 
4α, 4β, 4ιβ και 4ιγ του άρθρου 4 της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 

13. Η εκκαθάριση της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει από τον 
…………………(ο Φορέας Πληρωμής ο οποίος καθορίζεται με την Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης) όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ώστε μετά την επακόλουθη ενημέρωση από το ΓΕΣ, η 
ΓΔΑΕΕ να προβεί στο κλείσιμό της. Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ των ποσών 
της οριστικής εκκαθάρισης λογαριασμών και του Συμβατικού Τιμήματος, αυτές οι 
διαφορές θα τακτοποιούνται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 
συμφωνίας για την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών. 

 
14. Η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση 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. 

 
15. 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 
περίπτωση, οι αναφερόμενες σε αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης, της 
οποίας η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 
16. 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: 
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 α. 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. 

 
 β. Η απαλλαγή του Προμηθευτή 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. 

 
17. Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την ποιοτική παραλαβή των υλικών 

θα διενεργείται με βάση τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CοC), τα οποία θα είναι 
προσυπογεγραμμένα από τον αρμόδιο φορέα Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας 
της Ισπανίας. 

 
18. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ από κοινού συμφωνούν, 

συνομολογούν και συναποδέχονται ότι διαλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση 
ΕΣΥ, η οποία συνάπτεται με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 

 
19. Σε περίπτωση που ανακύψει διάσταση στην ερμηνεία των όρων της 

παρούσας Σύμβασης ΕΣΥ και των λοιπών κειμένων της παρούσας, τότε οι 
διατάξεις των Άρθρων της υπ. αριθ. ………………….. Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 
θα υπερισχύουν έναντι της παρούσας Σύμβασης ΕΣΥ. Σε περίπτωση 
ανακολουθίας μεταξύ του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης ΕΣΥ και 
οποιασδήποτε άλλης βιβλιογραφίας που αφορά στην παρούσα Σύμβαση ή 
σχετίζεται με αυτή, τότε οι διατάξεις των Άρθρων της παρούσας θα υπερισχύουν. 

 
20. Η παρούσα Σύμβαση ΕΣΥ, βασίζεται στις προβλέψεις και στους 

περιορισμούς του ν.3978/11 (Νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη Σύμβαση 
ΕΣΥ), της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 
21. Τα Ελληνικά ορίζονται ως η γλώσσα της …ης Εκτελεστικής Σύμβασης 

υπ’ αριθ. ……………... Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ). Επίσημη μετάφραση σε 
ξένη γλώσσα, όταν απαιτείται, θα γίνεται με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και σε 
περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. Η παρούσα ….η 
Εκτελεστική Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) θα υπογραφεί στην 
Ελληνική και στην …………. γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση στην ……………. 
γλώσσα θα γίνει με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και σε κάθε περίπτωση θα 
υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Εντολή Προμήθειας Υλικών (Υπόδειγμα) 
«2» Εντολή Συντήρησης/Επισκευής - Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης – 

Εκπαίδευσης (Υπόδειγμα) 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ) και η παράγραφος 12 του άρθρου 
4 (ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ), αναγράφονται εφόσον υποβληθεί έγκαιρα αίτημα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για προκαταβολή, κατά τη φάση της κατάρτισης της παρούσας 
Εκτελεστικής Σύμβασης. Σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω αιτήματος, η 
παράγραφος 3 του άρθρου 3 (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ) παραλείπεται ενώ στην παράγραφο 
12 του άρθρου 4 (ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ) αναγράφεται: Δεν θα δοθεί προκαταβολή. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αριστείδης Αλεξόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ …η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΣΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ......./........ 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ORDER  FORM  
IN CASE OF PROOCUREMENT 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

ORDER No CONTRACT NUMBER  

   

ITEM 
NΟ 

 

 ITEM DESCRIPTION NSN P/N 

MANUFAC 
TURER -
NCAGE 
CODE 

UNIT 
OF 

ISSUE 

QUAN-
TITY 

UNIT 
PRICE 

(€) 

BRAND NEW 
OR 

REPAΙRABLE  

REFFE-
RENCE TO 

TECHNICAL 
MANUAL & 
PAGE No 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

OTHER INFO 

   

ORDER SUBMISSION DATE  PRIORITY OF PROCUREMENT 

 

 

  

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID FROM/THROUGH 

   

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Η Εντολή συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 «Αίτηση 
Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή» του Παραρτήματος «Η» της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ 
αρίθμ.../… 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ



 

./. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣΣΞ) 
02 Δεκ 21 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» 
ΣΤΗ Φ.604/130639/Σ. 22066 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ …η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΣΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ......./........ 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ORDER  FORM  
IN CASE OF REPAIR - ON SITE REPAIR - TECHNICAL SUPPORT - TRAINING SUPPORT 

FROM 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX :  

TO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

INFO 
TO BE DEFINED 
TEL :  
FAX : 

ORDER No CONTRACT NUMBER REFERENCED REQUEST No 

   

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE (NCAGE CODE) 

   

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

   

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

   

DATE OF ITEM PROCUREMENT DATE OF ITEM MANUFACTURE DATE OF ITEM  REPAIR 

   

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & PAGE No ITEM UNDER WARRANTY 

   

DATE FAILURE/DEFECTION DISCOVERED   

   

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION 

   

DESCRIPTION OF WORK OR REPAIR ACTION 

   

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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OTHER TECHNICAL INFO / TRAINING INFO 

   

INFO FOR ON SITE REPAIR (IF NEEDED) 

   

TIME NEEDED FOR REPAIR PRIORITY OF REPAIR ORDER SUBMISSION DATE 

   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID FROM/THROUGH 

   

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF FOS EXECUTIVE CONTRACT. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Η Εντολή συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 «Αίτηση 
Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή» του Παραρτήματος «Η» της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ 
αρίθμ.../… 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ49Ε6-ΣΗΥ
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