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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 03/21 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ - Προμήθεια 

Συσσωρευτών Μάχης Τ/Λ SUT/SST-4 

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

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

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

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

 ε. Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16 Ιουν 11) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της  Άμυνας και της Ασφάλειας - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας» 

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

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

 η. Φ.604/10508 /Σ.1827 /29 Ιαν 21 /ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
[Προκήρυξη που περιλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του 
διαγωνισμού 03/21 για το Πρόγραμμα «Προμήθεια Συσσωρευτών Μάχης Τ/Λ 
SUT/SST-4»] 

 θ. Φ. 604/17409/Σ.3099/17 Φεβ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
(Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 03/21)  

 ια. Φ.604/604/5020/Σ.766/18 Ιαν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ 
ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) 

 ιβ. Φ.831.1/44/3350/Σ.525/13 Ιαν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έτους 2022) 

 ιγ. Φ.812/21/100310/Σ.16418/22 Σεπ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
(Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης Έτους 2023) 

 ιδ. Η από 27 Ιουν 22 Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών 
Προγραμμάτων και Συμβάσεων της ΒτΕ 

 ιε. Φ.604.4/73385/Σ.12066/11 Ιουλ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠΣ ΠΝ 
(ΑΔΑ:64786-ΖΨ7) (Κατακυρωτική Απόφαση) 

 ιστ. Γνωμοδότηση ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ Νο 84/2022 (Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 46/28-09-22) 

 

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

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Ε Θ Α 

 Την (ιστ) ομόφωνη Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 84/2022 της 46ης/2022 Συνεδρίασης 
ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 03/21 που 
διενεργήθηκε σύμφωνα με την (η) σχετική προκήρυξη του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 
ΠΝ. 

   β. Την κατακύρωση της Σύμβασης για το Πρόγραμμα «Προμήθεια 
Συσσωρευτών Μάχης Τ/Λ SUT/SST-4» στο όνομα του οικονομικού φορέα «SUNLIGHT 
GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 γ. Την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης ύψους 12.936.000€, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου (6,144%) και του 
φόρου εισοδήματος 4%. 

δ. Την ακύρωση της (ιε) σχετικής Κατακυρωτικής Απόφασης. 

2. Αντικείμενο Προμήθειας 

 Η παρούσα κατακύρωση αφορά στην Προμήθεια Συσσωρευτών Μάχης Τ/Λ 
SUT/SST-4, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην (η) σχετική προκήρυξη και σύμφωνα με 
τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «B», τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος 
«Γ» της υπόψη προκήρυξης και των συμφωνηθέντων μεταξύ των Μερών κατά τη 
διαπραγμάτευση. Τα υλικά και οι ποσότητες είναι αυτά που εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

1 
Συσσωρευτής  

Μάχης για Τορπίλες SUT/SST-4 
Τύπος SUNLIGHT SLST-C1 

NSN:6135-23-112-7702 

68 

3. Προμηθευτής 

 Τα στοιχεία του αναδόχου είναι: 

 SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο 
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 Θηβαΐδος 22, τκ 14564 
         Κηφισιά Αττικής 
 Τηλ. 2106245543 

4. Αξία της Σύμβασης  

  α.   Η συνολική αξία της Σύμβασης, ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες 
τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (12.936.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 
υπέρ του δημοσίου (6,144%) και φόρου εισοδήματος 4%. Σε ανωτέρω τιμή δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς η προμήθεια 
απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00. Οι αναλυτικές τιμές εκάστου 
είδους του αντικειμένου της προμήθειας, με το συμφωνημένο από τη διαπραγμάτευση 
χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, είναι οι ακόλουθες: 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΕΣ) 

1 Συσσωρευτής  
Μάχης για 
Τορπίλες 

SUT/SST-4 
 

Τύπος 
SUNLIGHT 
SLST-C1 

 
NSN:6135-23-

112-7702 

4 
 

196.000,00 784.000,00  
Το+7 

2 1 - - 

3 1  
για καταστροφικό 

έλεγχο 

- - Το+9 

4 6 196.000,00 1.176.000,00 Το+12 

5 12 2.352.000,00 Το+15 

6 18 3.528.000,00 Το+18 

7 13 2.548.000,00 Το+21 

8 13 2.548.000,00 Το+24 

                     Σύνολο:                68 12.936.000,00 
[ - Συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή 30%, οι νόμιμες 
κρατήσεις (6,144%) και ο φόρος εισοδήματος (4%). 
- Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς η προμήθεια 
απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00. 
- Απαγορεύεται η μεταβολή και αναπροσαρμογή των ανωτέρω 
τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.3433/06 (ΦΕΚ Α’20).] 

 

Όπου Το είναι η Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης 

 β. Όσον αφορά στο ποσοστό / αναλογία του επιπλέον αργύρου ανά 
συσσωρευτή που θα πρέπει το Πολεμικό Ναυτικό να επιστρέψει στην εταιρεία σε μορφή 
παλαιών / ληγμένων συσσωρευτών ή στοιχείων συσσωρευτών Τ/Λ για κάλυψη των 
απωλειών αργύρου κατά τη διαδικασία ανάκτησής του είναι 1:1,2 (1,2 παλαιός 
συσσωρευτής ιδίου τύπου για κάθε ένα νέο συσσωρευτή), ήτοι 79,2 παλαιοί/ληγμένοι 
συσσωρευτές. 

 γ.  Όσον αφορά την Εκπαίδευση η εταιρεία θα διαθέσει, αδαπάνως για το ΠΝ, 
ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο παράδοσης των συσσωρευτών, κατόπιν 
συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβής και τους τεχνικούς του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, 
για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων στο χειρισμό, τη λειτουργία και την προδιαγραφή του 
συσσωρευτή μάχης SLST-C1. H διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το μέγιστο τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής και του ΝΣ.  

 δ. Πέραν των ανωτέρω και κατόπιν της διαπραγμάτευσης, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
δύναται να εκτελέσει άνευ κόστους, κατόπιν αιτήματος του Πολεμικού Ναυτικού, τον 
καταστροφικό έλεγχο ενός παλαιού παραδιδόμενου συσσωρευτή μάχης Τ/Λ προς έλεγχο 
απόδοσης του, διατηρώντας απόρρητα τα αποτελέσματα αυτού. Σημειώνεται ότι, οι δύο 
(2) επιπλέον συσσωρευτές (α/α 2,3 ανωτέρω πίνακα) θα παρασχεθούν άνευ κόστους από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καλύπτοντας όλες τις εγγυήσεις αυτών και παραιτείται από 
οποιεσδήποτε μελλοντικές αξιώσεις για αυτούς.  

5. Όροι Παράδοσης – Παραλαβής (Χρονοδιάγραμμα) 

 α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του ακόλουθου πίνακα. Ο χρόνος παράδοσης είναι σε μήνες με έναρξη 
υπολογισμού από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης (Τ0). Νωρίτερες 
παραδόσεις υλικών και υπηρεσιών γίνονται αποδεκτές. 
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Α/Α Ποσότητα 
Συσσωρευτών Τ/Λ 
SUT/SST-4   (τεμ) 

Παρατηρήσεις Χρόνος 
Παράδοσης 

 

1 4 - Το + 7 μήνες 

2 1 - 

3 1 Για καταστροφικό 
έλεγχο 

Το + 9 μήνες 

4 6 - Το + 12 μήνες 

5 12 - Το + 15 μήνες 

6 18 - Το + 18 μήνες 

7 13 - Το + 21 μήνες 

8 13 - Το + 24 μήνες 

           Σύνολο:  68 

  Όπου Το είναι η Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης  

 β. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των 79,2 παλαιών συσσωρευτών 
είναι το ακόλουθο: 

  (1) 13,2 παλαιοί / ληγμένοι συσσωρευτές με την υπογραφή της σύμβασης. 

 (2) Αντίστοιχος αριθμός παλαιών / ληγμένων συσσωρευτών με τον αριθμό 
των παραληφθέντων νέων συσσωρευτών έως και δύο (2) μήνες μετά από κάθε 
παράδοση.   

 (3) Επιτρέπονται και τμηματικές παραδόσεις των παλαιών συσσωρευτών 
εντός του διαστήματος των δύο (2) μηνών. 

6. Όροι Πληρωμής – Δικαιολογητικά 

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

  (1) Με τη χορήγηση προκαταβολής 30% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η υπόψη προκαταβολή, θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και μετά την έγκαιρη υποβολή στο 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ των ακόλουθων δικαιολογητικών χορήγησης προκαταβολής, 
με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ): 

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

   (β) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που θα εκδοθεί από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα υποβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης 

   (γ) Φορολογική ενημερότητα. 

   (δ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

   (ε) Υπεύθυνη δήλωση ΙΒΑΝ. 

  (2) Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το 
επιτόκιο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως κατωτέρω 
παρ. 7γ.  

  (3)  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.  
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 β. Το υπόλοιπο 70% της αξίας των Υλικών και με κάθε τμηματική παράδοση 
σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, θα καταβληθεί εντός εξήντα 
(60) ημερών από την παραλαβή τους και μετά την έγκαιρη υποβολή στο 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ των ακόλουθων δικαιολογητικών, με την έκδοση Τακτικού 
Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ): 

(1) Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, 
συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής του 
υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. Υπό την προϋπόθεση ότι, στο 
πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση του υλικού. 

(2) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  

(3) Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής του Αναδόχου που να αναφέρει την 
ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου όταν το τιμολόγιο δεν 
φέρει την εν λόγω ένδειξη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 
Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου διαφορετικό δικαιολογητικό.  

(4)  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.       

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

  (6) Υπεύθυνη δήλωση ΙΒΑΝ. 

(7)  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη Σύμβαση. 
Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε αριθμό επικυρωμένων 
αντιγράφων, εφόσον απαιτείται. 

 γ. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνει 
με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, με την σύνταξη των δαπανών και αποστολή 
αυτών στο αρμόδιο ελεγκτήριο για την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, βάσει 
της απόφασης κατακύρωσης και της απόφασης έγκρισης της χρηματοδότησης του 
προγράμματος.   

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

7. Λοιπά Έξοδα – Κρατήσεις 

 α. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
έχουν ως ακολούθως :   

  (1) Για υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας, τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
επιβαρύνουν συνολικές κρατήσεις 6,144 % της αξίας των συμβατικών ειδών και 
αναλύονται ως εξής: 

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

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

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

  (2) 4% Φόρου Εισοδήματος για την προμήθεια υλικών, επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση 
των κρατήσεων). 

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

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

γ. Όσον αφορά στους τόκους για την ληφθείσα προκαταβολή (30%), αυτοί θα 
επιβληθούν σύμφωνα με την ΥΑ 2/51557/0026/01 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού 
Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν.4270/2014, σε ποσοστό ίσο με 
το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (0,25%). 

8. Χρηματοδότηση 

 Η δαπάνη της Σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 
Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) καθώς και του 
Κυλιόμενου Προγραμματισμού Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού (ΚΠΣΣΕ). Η 
χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) 
3130101002 (Αγορές Οπλικών Συστημάτων από Λοιπά Προγράμματα Εξοπλισμών), του 
Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 10115010000000 (Λοιπές Μονάδες/Αυτοτελείς Μονάδες του ΥΠΕΘΑ, 
οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς /Υπηρεσιακό 
Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο) επ’ ωφελεία ΓΕΝ (Φορέας Πληρωμής 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ), για τα οικονομικά έτη 2022 (έναρξη εγγραφής) ως (ιβ) 
σχετικό, έως 2023 (ολοκλήρωση) ως (ιγ) σχετικό, με κατάλληλη μετακύληση σε περίπτωση 
καθυστέρησης ενεργοποίησης της σύμβασης. 

9. Εγγυοδοσία 

  9.1. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

  α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής, το ύψος της οποίας είναι ισόποσο της συμβατικής προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά τους τόκους που αναλογούν με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται με 
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και για διάστημα υπολογισμού από τη λήψη 
της προκαταβολής μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών 
ειδών, ως ανωτέρω παρ.7γ. 

   β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης προκαταβολής ορίζεται σε δύο (2) μήνες 
μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών. 

γ. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στον ΓΟ-34.2 του Παραρτήματος «Β» του (η) 
σχετικού. 
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δ. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται άμεσα μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  

ε. Η αποδέσμευση της εγγύησης προκαταβολής γίνεται σταδιακά, καθότι 
το συμβατικό είδος είναι διαιρετό και η παράδοση θα γίνεται τμηματικά 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. 

 9.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

  α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

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

  γ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο 
(2) τουλάχιστον μήνες από την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων 
του αναδόχου.  

δ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στον ΓΟ-33.3 του 
Παραρτήματος «Β» του (η) σχετικού. 

  ε. Η αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης γίνεται 
σταδιακά, καθότι το συμβατικό είδος είναι διαιρετό και η παράδοση θα γίνεται τμηματικά 
κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
Σύμβασης 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 

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

 9.3. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

  α. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που ζητείται για όλα τα συμβατικά 
αντικείμενα είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, 
σε συνθήκες αποθήκευσης, σε ξηρή κατάσταση υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Μέσα 
στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 
κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει 
οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του 
δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.). Εντός του διαστήματος των δεκαέξι (16) ετών, 
ο κατασκευαστής δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους των συσσωρευτών, αδαπάνως για 
το ΠΝ, από τους οποίους πιστοποιείται ο εγγυημένος χρόνος ζωής των συσσωρευτών. Ο 
έλεγχος της 10ετίας θα εκτελεστεί τμηματικά και ανάλογα με το πρόγραμμα ελέγχων των 
τορπιλών, το οποίο εκτελείται ανά δύο (2) έτη, στο αρμόδιο συνεργείο του Ναυστάθμου 
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Σαλαμίνας από τους τεχνικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μεταξύ του όγδοου και δωδέκατου 
έτους από την παραλαβή του συσσωρευτή Μάχης. 

β. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου εγγύησης των συμβατικών υλικών 
απαιτηθεί η αποστολή μέρους ή του συνόλου αυτών στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή 
για τυχόν έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση, τα έξοδα μεταφοράς των υλικών από και 
προς την κατασκευάστρια εταιρεία θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής των υλικών είτε όχι. 

γ. Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των 
υλικών (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό 
μορφή εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή που θα κατατίθεται θα αφορά στα 
προς παράδοση υλικά έκαστης τμηματικής παράδοσης. Σε κάθε τμηματική παράδοση θα 
κατατίθεται και νέα εγγυητική επιστολή. 

δ. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συσσωρευτή μάχης λόγω βλάβης, ο 
χρόνος της εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες 
εγγύησης θα προσμετρώνται μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βλάβη. 

  ε. Άρνηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για αποστολή συνεργείου επισκευής 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 
εν λόγω συσσωρευτή μάχης σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά 
οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. 

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

   (1)  Θα έχει χρονική ισχύ τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκαστης 
τμηματικής παράδοσης των υλικών και εφόσον εντός αυτού του διαστήματος δεν 
παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα στα υλικά που θα έχουν παραδοθεί από την ανάδοχο 
εταιρεία. Σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τα υλικά που θα 
έχουν παραδοθεί από την εταιρεία, η χρονική ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής 
λειτουργίας θα παρατείνεται ανάλογα μέχρι την οριστική άρση των παρουσιασθέντων 
προβλημάτων /παρατηρήσεων.  

   (2)  Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα ανέρχεται σε 3% επί της 
καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη 
εγγύηση. 

   (3) Να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα των 
ΓΟ του Παραρτήματος «Β» του (η) σχετικού. 

  η.  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν 
εκπληρωθεί οι συνολικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την 
υπογραφείσα σύμβαση.  

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

 9.4. Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 

  Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
υποχρεούται να αντικαθιστά ή να επισκευάζει αδαπάνως για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κάθε βλάβη 
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των συμβατικών υλικών εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
ειδοποίησής του με παράλληλη επέκταση του χρόνου εγγυήσεως ίση με το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία ειδοποίησης της βλάβης του υλικού μέχρι την επιστροφή 
αυτού, επισκευασθέντος ή αντικατασταθέντος, στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

10.       Επέκταση Χρόνου Παράδοσης  

α. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ, μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας  Αρχής, να 
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί 
με απόφαση του ΕΟΕ να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, το συμβατικό υλικό δεν παραλαμβάνεται από την ΕΕΠ, μέχρι την 
έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο  Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το 
συμβατικό υλικό.  

β.  Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα στις 
διατάξεις του ν.3433/06 όπως αυτός ίσχυε προ της τροποποίησής του με τον ν.4782/21. 

γ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί 
να μετατεθεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής. Στην 
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ως ανωτέρα βία θεωρούνται κατ’ αρχήν 
περιστατικά όλως απρόβλεπτα, απρόοπτα και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα άκρας 
επιμέλειας και σύνεσης. 

11.       Συνέπειες Εκπρόθεσμης Παράδοσης 

α.  Εάν το συμβατικό είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί με υπαιτιότητα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με 
μετάθεση, και μετά τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3433/2006 όπως αυτός ίσχυε προ της τροποποίησής του με τον ν.4782/21, 
εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί 
της αξίας του συμβατικού είδους ως εξής:  

  (1)  Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως 
0,67% δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα 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 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 ημέρες.  

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

  (5)  Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% 
έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες.  
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  (6)  Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται 
ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές 
ημέρες.  

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

γ.  Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης 
ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια 
των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και μετατίθεται αντίστοιχα 
ο χρόνος παράδοσης.  

δ.  Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος 
υπερημερίας επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της 
λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας.  

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. Το πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται στο 
Μετοχικό Ταμείο του Πολεμικού Ναυτικού, ως παρ.5 του ΓΟ-57 του Παραρτήματος «Β» του 
(η) σχετικού. 

12.     Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις 

α.  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, εφόσον δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που 
του ορίζεται με την απόφαση κατακύρωσης για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

β.  Με την ίδια διαδικασία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος από τη 
Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του ν.3433/2006. 

γ.  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες Εγγυητικές Επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης και υπό την προϋπόθεση της 
ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 88 παρ.5 του ν.3978/11 και στο άρθρο 41 του ν. 3433/2006. 
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δ. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση ή Σύμβαση, 
υπόκειται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας 
Αρχής που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, στις παρακάτω κυρώσεις: 

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

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

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

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

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

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

  θ.  Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εισπράττονται, με κατάπτωση της 
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί είσπραξης δημοσίων 
εσόδων διατάξεις, σε περίπτωση κήρυξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως εκπτώτου ή λύσης της 
Σύμβασης και εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβολή και τους τόκους μέσα στην 
προθεσμία που προβλέπεται για αυτό. 
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  ι.  Για το χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμοδίως ότι 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει λάβει τέτοια.  

13. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

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

  (1) Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή 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 της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διαπιστωθεί: 

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

  (2) Ως ανωτέρα βία θεωρούνται κατ’ αρχήν περιστατικά όλως απρόβλεπτα, 
απρόοπτα και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, είναι 
πέραν του ελέγχου των Συμβαλλομένων Μερών και εμποδίζει την εκτέλεση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

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

14. Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν 
από σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις εξαιρέσεις και προϋποθέσεις 
των παρ. 2 και 3 του ΓΟ-64 του Παραρτήματος «Β» του (η) σχετικού.  

15. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 

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

 β. Η αξιολόγηση, η παραλαβή και η παράδοση ενός νέου Συσσωρευτή Μάχης 
παρουσία της αρμόδιας επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού, έχει ως ακολούθως: 

  (1) Η παράδοση του συσσωρευτή μάχης για έλεγχο θα γίνει στην Ελλάδα 
και συγκεκριμένα στις αποθήκες του ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ στο Σκαραμαγκά και τα έξοδα θα 
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Η αξιολόγηση θα γίνει στο εργοστάσιο του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην Ξάνθη, καθώς εκεί υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για 
τη διαδικασία αυτή που περιλαμβάνει καταστροφικό έλεγχο σε ειδικές συνθήκες. Η 
διεξαγωγή του ελέγχου θα γίνει εντός εννέα (9) μηνών από την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Σύμβασης, παρουσία αρμόδιας προς τούτο επιτροπής του ΠΝ.  

  (2) Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τις παρακάτω 3 φάσεις: 
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   (α) Επιχειρησιακή αξιολόγηση 

   (β) Τεχνική αξιολόγηση 

   (γ) Εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων 

  (3) Οι επιτροπές με βάση τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις: 

   (α) Θα προβούν στην αξιολόγηση του συσσωρευτή μάχης SLST-C1. 

   (β) Θα συντάξουν πίνακες εργασίας, ελέγχων καθώς και το 
λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμών της αξιολόγησης 

   (γ) Θα ρυθμίσουν το χώρο που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση 

   (δ) Κατά την αξιολόγηση και για κάθε απαίτηση ξεχωριστά θα 
τηρούνται δελτία δοκιμών 

  (4) Το προσωπικό (εάν απαιτείται, χειριστές, οδηγοί, τεχνικοί κλπ) για την 
αξιολόγηση του συσσωρευτή  μάχης SLST-C1, θα διατεθεί με μέριμνά του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

  (5) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, διατηρεί το δικαίωμα να καταρτίσει κατά την κρίση 
της, το χρονοδιάγραμμα των δοκιμών, τις οποίες θα υποστεί ο συσσωρευτής μάχης SLST-
C1. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως (τουλάχιστον 2 
μήνες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης των δοκιμών) από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

  (6) Οι προαναφερθείσες κατευθύνσεις δεν αποτελούν περιοριστικές 
δεσμεύσεις των επιτροπών, των οποίων η πρωτοβουλία και το έργο πρέπει να εκτείνεται 
σε βάθος για κάθε μία απαίτηση αξιολόγησης. 

  (7) Η αξία του συσσωρευτή μάχης για έλεγχο, ο οποίος θα καταστραφεί 
κατά τις δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών – εργοστασιακών 
ελέγχων, βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη 
Σύμβαση. 

  (8) Πέραν των ανωτέρω, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εκτελέσει άνευ κόστους 
τον καταστροφικό έλεγχο ενός παλαιού παραδιδόμενου συσσωρευτή μάχης Τ/Λ προς 
έλεγχο απόδοσης του, διατηρώντας απόρρητα τα αποτελέσματα αυτού. 

 γ. Ο έλεγχος των παραλαμβανομένων Υλικών θα γίνει στον τόπο παράδοσης 
εντός τριάντα (30) ημερών από την άφιξη των Υλικών στον προορισμό από την αρμόδια 
Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών, η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα ΓΕΝ, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στον ΓΟ-51, ΓΟ-53 του Παραρτήματος «Β» (Γενικοί Όροι) και στον ΕΟ-51, 
ΕΟ-53 του Παραρτήματος «Γ» (Ειδικοί Όροι) της Προκήρυξης. 

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

 ε.  Η Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, υλοποιείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Νατοϊκού προτύπου AQP 2120, στο πλαίσιο του ισχύοντα Κανονισμού Διασφάλισης 
Ποιότητας και Οδηγιών της ΓΔΑΕ και της νατοϊκής συμφωνίας STANΑG 4107.  

 στ.  Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλλει Σχέδιο Ποιότητας που να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου AQAP 2105. Το σχέδιο Ποιότητας 
υποβάλλεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΔΑΩΔΠ (Διεύθυνση 
Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας) της ΓΔΑΕΕ η αρχική αποδοχή 
του οποίου αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ενεργοποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας του υλικού.  
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 ζ.  Για την αποδέσμευση του υλικού από τον Κατασκευαστή απαιτείται η έκδοση 
από αυτόν Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και η προσυπογραφή του από τον 
εξουσιοδοτημένο από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ Κρατικό Εκπρόσωπο (CQAR) και εφόσον 
πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην ανάθεση ΚΔΠ. 

16. Σύνταξη και Υπογραφή της Σύμβασης 

 α. Η σύνταξη του σχεδίου της Σύμβασης προμήθειας θα γίνει από Επιτροπή 
που συγκροτήθηκε με το (θ) σχετικό, με βάση την παρούσα κατακυρωτική απόφαση, τους 
όρους συμφωνιών, την προσφορά του Προμηθευτή και τη νομοθεσία που ισχύει για τις 
προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τον ΓΟ-40 της Προκήρυξης του 
Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 03/21 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. 

 β. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την ανάληψη ενεργειών 
κατάρτισης και υπογραφής της σύμβασης. 

 γ. Προ υπογραφής της σύμβασης να υποβληθεί προσχέδιο αυτής στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3978/2011 και σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των διατάξεων του ν.4700/2020. 

 δ. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης, 
με μέριμνα ΓΔΑΕΕ να αποσταλεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ανακοίνωση σχετικά με την 
κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 παρ. 2 του 
ν.3978/11. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες Εγγυητικές Επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης και υπό την προϋπόθεση της 
ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ.3 του ν.3433/06. Αν ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 παρ.5 του 
ν.3978/11 και στο άρθρο 41 του ν. 3433/2006.  

17. Ενεργοποίηση της Σύμβασης 

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

  (1) Υπογραφή της σύμβασης από τα εμπλεκόμενα Μέρη. 

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

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

 β. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων των 
αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών πληρωμών 
του εν λόγω προγράμματος, καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων Εγγυητικών 
Επιστολών που σχετίζονται με τη Σύμβαση. 

18. Τροποποίηση Σύμβασης 

 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις που 
καθορίζονται στο ΓΟ-43 του Παραρτήματος «Β» του (η) σχετικού. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΗΨ6-ΩΩΠ



-15- 
 

19. Λύση Σύμβασης 

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

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

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

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

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

 στ. Αναφορικά με την ρήτρα λύσης της Σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στον 
ΓΟ-66 του Παραρτήματος «Β» του (η) σχετικού. 

20. Αναφορικά με την Τεχνική Προδιαγραφή του συμβατικού αντικειμένου, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Γ» του (η) σχετικού. 

21. Αναφορικά με τον τόπο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στον ΕΟ-50 του Παραρτήματος «Γ» του (η) σχετικού. 

22. Αναφορικά με τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του συμβατικού 
αντικειμένου, ισχύουν, πέραν των αναφερομένων στους ΓΟ-51, ΓΟ-52, ΓΟ-53 και ΓΟ-55 
του Παραρτήματος «Β» του (η) σχετικού και τα αναφερόμενα στους ΕΟ-51, ΕΟ-53 του 
Παραρτήματος «Γ» του (η) σχετικού και της παρ.3.3 της Προσθήκης «1» του 
Παραρτήματος «Γ» του ιδίου σχετικού.  

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

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

25. 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 Πολεμικού Ναυτικού. 

26. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 721/1970 
προληπτικό έλεγχο. 
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27. Χειριστής θέματος Αντιπλοίαρχος Β. Γιαννακόπουλος ΠΝ, τηλ: 2107466116.). 

 

                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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