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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Διαγωνισμού 05/20 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ – Υποπρόγραμμα 

«Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων 7 – 10 Ατόμων» 
 
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». 
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». 

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-00329/Έκδοση 1η από 03 
Απριλίου 2017) με θέμα: «ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 7 – 10 ΑΤΟΜΩΝ». 

θ. Φ.095/14/674064/Σ.2835/19 Οκτ 19/ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)/4α (Απόφαση του 
κ. ΥΦΕΘΑ Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος «Προμήθεια Ελαστικών 
Λέμβων 7 – 10 Ατόμων»). 

ι. Φ.604/9/2606/Σ.819/15 Ιαν 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
(Δημοσίευση Αρχικής Προκήρυξης Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20). 

ια. Το από 29 Απρ 20 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής  
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20 (Μετά την 
Αρχική Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20). 

ιβ. Η από 25 Ιαν 21 Έκθεση Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20. 
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ιγ. Το από 22 Μαρ 21 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 
στο Πλαίσιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών του 
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20. 

ιδ. Φ.604/44396/Σ.7807/21 Απρ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
(Απόφαση Αποδοχής Τεχνικής Προσφοράς με ΑΔΑ:ΩΗΑΜ6-1Φ5). 

ιε. Προσφορά εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ». 
ιστ. Το από 25 Ιουν 21 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 05/20. 
ιζ. Φ.604/75629/Σ.12934/8 Ιουλ 21/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠΣ ΠΝ 

(Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου). 
ιη. Το από 12 Αυγ 21 Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού 05/20. 

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

κ. Γνωμοδότηση Νο 05/2022, της Υπ’ Αριθ.02/2022 της 20ης Ιανουαρίου 
2022 Συνεδρίασης της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 

κα. Γνώμη της Ειδικής  Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων 
και Συμβάσεων της ΒτΕ της 30 Μαρ 22. 

 
    
 
 1. Έχοντας υπόψη : 
 

α. Τις διατάξεις του (α) σχετικού ν.δ.721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) 
«Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

 
β. Τις διατάξεις του (β) σχετικού ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000) 

«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
γ. Τις διατάξεις του (γ) σχετικού ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) 

«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 
 
δ. Τις διατάξεις της (δ) σχετικής Υπ’ Αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 

2211/29.10.2008) Υπουργικής Απόφασης «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας 
Αμυντικού Υλικού». 

 
ε. Τις διατάξεις του (ε) σχετικού 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». 

 
στ. Τις διατάξεις του (στ) σχετικού 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». 
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ζ. Την (ζ) σχετική Εγκύκλιο Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. 
 
η. Την (θ) σχετική Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος 

«Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων 7 – 10 Ατόμων». 
 
 θ. Την (ι) σχετική Προκήρυξη  Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20. 
 
 ι. Το (ια) σχετικό, που αφορά το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20 (Μετά την 
Αρχική Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20). 
 
 ια. Το (ιβ) σχετικό, που αφορά την Έκθεση Αξιολόγησης της τεχνικής 
προσφοράς από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20. 
 
 ιβ. Το (ιγ) σχετικό, που αφορά το Πρακτικό Αξιολόγησης της τεχνικής 
προσφοράς από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 05/20. 

 
ιγ. Την (ιδ) σχετική Απόφαση Αποδοχής της Τεχνικής Προσφοράς του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ». 
 
ιδ. Το (ιε) σχετικό, που αφορά στην Τεχνική και Οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 
ιε. Το (ιστ) σχετικό που αφορά στο Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών 

Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 05/20. 
 
ιστ. Την (ιζ) σχετική Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου. 

 
 ιζ. Την (κ) σχετική Γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 
 
 ιη. Την (κα) σχετική Γνώμη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής 
Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της ΒτΕ. 
 
 

2.     Α π ο δ ε χ ό μ ε θ α 
 

την (κ) σχετική ομόφωνη γνωμοδότηση Νο 05/2022 της υπ’ αριθ. 02/2022 
Συνεδρίασης ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ, της 20ης Ιανουαρίου 2022, επί των διαδικασιών 
αξιολόγησης – ελέγχου των προσφορών και λοιπών εγγράφων που υποβλήθηκαν 
από την εταιρεία  «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ» για τον Υπ. Αριθ. 05/20  διαγωνισμό 
του υποπρογράμματος θέματος, ως προς την πληρότητα, νομιμότητα και 
κανονικότητα αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του (στ) σχετικού νόμου. 

 

 3.                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

  α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 05/2020 που 
διενεργήθηκε σύμφωνα με την (ι) σχετική Προκήρυξη του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ 
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ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ-ΠΝ, με «κλειστή διαδικασία» και με δημοσίευση της προκήρυξης  
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 39, 43, 44 και 56 έως 65 του ν.3978/11, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και  με 
βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. 

   β. Την κατακύρωση μίας Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π1), 4ετούς διάρκειας, για 

την προμήθεια 183 Ελαστικών Λέμβων 7 – 10 Ατόμων και μίας Συμφωνίας Πλαίσιο 

(Σ-Π2 ΕΣΥ), 7ετούς διάρκειας, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) των εν λόγω 

Λέμβων, στην εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ» (αναφερόμενη εφεξής στην 

παρούσα ως Προμηθευτής / Ανάδοχος), εντός του ανώτατου συνολικού ποσού των 

2.020.817,5 € (αναλυτικά: 1.824.510,00€  για την προμήθεια των 183 Λέμβων και 

196.307,50€ για την ΕΣΥ αυτών), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, φόρων, 

δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια, άνευ ΦΠΑ 

καθώς η εν λόγω προμήθεια απαλλάσσεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του 

άρθρου 27 του ν.2859/00 και με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται 

λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας. 

 4. Αντικείμενο Προμήθειας. 

  Η παρούσα κατακύρωση σύμφωνα με τον Πίνακα των υπό προμήθεια 
υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Παραρτήματος «Α», τους Γενικούς Όρους 
του Παραρτήματος «Β» και τους Ειδικούς Όρους (συμπεριλαμβανομένης της ΠΕΔ – 
Α- 00329) του Παραρτήματος «Γ» της (ι) σχετικής προκήρυξης, αφορά και αναλύεται 
ως ακολούθως: 

  α. Την προμήθεια 183 Ελαστικών Λέμβων 7 – 10 Ατόμων, τύπου 
«ZYD-470», σε πλήρη σύνθεση [μήκους (Length of Hull) Lh:4,70m, πλάτους (Beam of 
Hull) Bh:2,00m, μέγιστου βυθίσματος (Maximum Draft fully loaded) T:0,5m, 
εκτοπίσματος (Displacement fully loaded) Δ:1290kg, βάρους άφορτης λέμβου 150kg, 
μέγιστης ταχύτητας (maximum speed) Vs: 25 Knots, ιπποδύναμης (maximum engine 
power) P:47Kw], πιστοποιημένη με CE κατηγορίας ‘C’, χρώματος 
αεροθαλάμων/πατώματος/καθρέπτη γκρι ή άλλο αντίστοιχο χαμηλής ορατότητας 
(ματ), με δυνατότητα συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, 
απάρτια και αναλώσιμα για τουλάχιστον 15 χρόνια. Ειδικότερα, κάθε λέμβος 
περιλαμβάνει 6 αεροθαλάμους, πάτωμα (συμπεριλαμβάνεται αντλία σεντίνας seaflow 
12V), καρίνα, καθρέπτη, 2 φορητούς προβολείς έρευνας των 100watt, 1 φορητό 
πυροσβεστήρα CO2 των 2 Kg, 6 σχοινιά 5 μέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαμέτρου Φ10 
χιλ., 4 ιμάντες ανακρεμάσεως με αντίστοιχα άγκιστρα συνδεόμενα σε κεντρικό κρίκο, 
3 φουσκωτά μπαλόνια προστασίας με βαλβίδα και σχοινιά ανακρεμάσεώς τους, 
αδιάβροχο κάλυμμα λέμβου, ειδικά εργαλεία μέχρι επιπέδου βασικής συντήρησης, 7 
κουπιά,  2 κάνιστρα καυσίμου 25 λίτρων (συμπεριλαμβάνεται δίκτυο καυσίμου ανά 
κάνιστρο), θήκη μεταφοράς, εγχειρίδιο χειρισμού λέμβου «ZYD-470», εγχειρίδιο 
συντήρησης λέμβου «ZYD-470» καθώς και αρχική εκπαίδευση/πιστοποίηση στη 
συντήρηση και επισκευή βλαβών 1ου - 2ου κλιμακίου με ανάλογη παροχή βεβαίωσης 
και πιστοποίησης εκπαιδευόμενου προσωπικού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
(ιε) σχετική οικονομική/ τεχνική προσφορά του προμηθευτή.  
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  β. Την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ), η οποία περιλαμβάνει την 
προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων συντήρησης και επισκευής βλαβών 
(1ο κλιμάκιο έως 5ο κλιμάκιο), παροχή υπηρεσιών και λοιπών ειδών υποστήριξης 
όλων των κλιμακίων συντήρησης και επισκευής βλαβών (1ο κλιμάκιο έως 5ο κλιμάκιο), 
βιβλιογραφία χειρισμού/συντήρησης/επισκευής βλαβών καθώς και παροχή 
εκπαιδεύσεως όλων των κλιμακίων συντήρησης/επισκευών βλαβών (1ο κλιμάκιο έως 
5ο κλιμάκιο) με ανάλογη παροχή βεβαίωσης και πιστοποίησης εκπαιδευόμενου 
προσωπικού, όπως αναλυτικά περιγράφονται και κοστολογούνται στην (ιε) σχετική 
οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

 5. Προμηθευτής. 

 Τα στοιχεία του αναδόχου είναι: 

Επωνυμία Εταιρείας: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ» 

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 21, ΤΚ 10447, ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210-5228716, Τηλεομοιοτυπικό: 210-3424022 

E-mail: info@escape24.gr 

ΑΦΜ: 066394773, ΔΟΥ: ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ 

 6. Αξία των Συμφωνιών Πλαίσιο (Σ-Π1 : Προμήθειας και Σ-Π2 : ΕΣΥ) –
Χρηματοδότηση 

 α. Η κατά ανώτατον συνολική αξία και των δύο (2) Συμφωνιών Πλαίσιο, 

ανέρχεται σε δύο  εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά ευρώ και πενήντα 

λεπτά (2.020.817,50 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 

άνευ ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα εξής συμβατικά είδη: 

Α/Α Περιγραφή των Σ-Π / Συμβατικά 

Είδη 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ανώτατη Συνολική 

Προσφερόμενη Τιμή 

ανά Σ-Π (άνευ ΦΠΑ) 

1. Σ-Π1 : Προμήθεια 183 Ελαστικών 

Λέμβων 7 – 10 Ατόμων 

9.970,00€ 1.824.510,00€ 

2. Σ-Π2  : Εν Συνεχεία Υποστήριξη 183 

Ελαστικών Λέμβων 7 – 10 Ατόμων 

1.072,718€ 196.307,50€ 

3. Γενικό Σύνολο  2.020.817,50 € 

β. Στον (ιε) σχετικό (Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ»), υφίσταται αναλυτικός κατάλογος τιμών 

ανά συμβατικό είδος. Οι τιμές της προσφοράς των συμβατικών ειδών και των δύο Σ-Π 

παραμένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια αυτών. 
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γ. Η σύναψη των Συμφωνιών Πλαίσιο (Σ-Π) δεν απαιτεί 

χρηματοδότηση.  

δ. Η υπογραφή των εκάστοτε Εκτελεστικών Συμβάσεων των Σ-Π θα 
πραγματοποιείται μετά τη διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοιχης 
πίστωσης,  η οποία στο σύνολό της ετησίως δεν θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον 
παρακάτω Πίνακα. 

 
ε. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπό κατάρτιση 

Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και 
ειδικότερα του υποπρογράμματος «Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων 7 – 10 Ατόμων» 
με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, για την περίοδο 2022-30, τα 2.030.400,00€, με 
αντίστοιχη μετακύλιση της χρηματοδότησης του εν λόγω υποπρογράμματος ανάλογα 
με το έτος υπογραφής της Σ-Π. Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 
(N.2859/2000, Άρθρο 27) και στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, 
φόροι, δασμοί και τυχόν λοιπές δαπάνες που την επιβαρύνουν, με χρηματοδότηση 
από Ειδικό Φορέα Ε.Φ. 1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ 3130101001/3130101002 και 
ανώτατο ετήσιο όριο (ευρώ), όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 
 

Ημερ/κά Έτη 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ΣΥΝΟΛΟ 

Έτη Σ-Π1 1ο 2ο 3ο 4ο - - - - - - 

Σ-Π1: 

Προμήθειας 

Ελαστικών 

Λέμβων 7-10 

Ατόμων 

450.000 450.000 450.000 480.000 - - - - - 1.830.000€ 

Έτη Σ-Π2 - - 1ο 2ο 3ο 4ο 5o 6o 7o - 

Σ-Π2:           

Εν Συνεχεία 

Υποστήριξη 

(ΕΣΥ) 

Ελαστικών 

Λέμβων 7-10 

Ατόμων 

- - 9.000 18.000 27.000 36.600 36.600 36.600 36.600 200.400€ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 450.000 450.000 459.000 498.000 27.000 36.600 36.600 36.600 36.600 2.030.400€ 

 
στ. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του 

υποπρογράμματος – των Συμφωνιών Πλαίσιο, για την σύναψη εκτελεστικής /-ών 
σύμβασης /-ων, εντός ενός ή περισσοτέρων ημερολογιακού /-ών έτους /-ών,  θα 
υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των εκκρεμουσών πιστώσεων στα επόμενα 
ημερολογιακά έτη ισόποσα. 

 7. Εγγυοδοσία. 

 7.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

α. Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3433/2006. Προκειμένου να 
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υπογραφεί εκτελεστική σύμβαση, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Επιπρόσθετα 
επισημαίνεται, ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την 
κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε 
εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
β.  Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται 

στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συγκεκριμένων 
συμβατικών υλικών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον κατατεθεί η 
εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια υλικού, ενώ καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 
  γ. 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. 
 
  δ. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης. 
 
  ε. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

(1) Την ημερομηνία έκδοσης. 
 
(2) Τον εκδότη. 
 
(3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 
 
(4) Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 
 
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των 

συμβατικών πληρωμών. 
 
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 
 
(7) Τους όρους ότι: 
 

  (α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν 
μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως. 
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  (β) Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση της. 

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

 
(8) Τον αριθμό της σχετικής Εκτελεστικής Σύμβασης και το 

αντικείμενο της προμήθειας. 
 
(9) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
 

στ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ως Προσαρτημένο 
2 στην Προσθήκη «2»  στο Παράρτημα «Β» της διακήρυξης του διαγωνισμού 05/20. 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
Σύμβασης του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση 
από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. 

 
ζ. 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 εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης. 

 
 
 7.2 Εγγύηση Καλής λειτουργίας των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

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

β. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται για τη δυνατότητα συντήρησης και παροχής 
υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς προμήθεια υλικών,  
για τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  χρόνια. 

γ. Ο Προμηθευτής θα εγγυηθεί για την καλή λειτουργία των υπό 
προμήθεια υλικών για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής. 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 υπαιτιότητας των συμβατικών ειδών, με δική του δαπάνη 
(υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.). 

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

ε. Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το 
δικαίωμα στην Υπηρεσία, 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 προμηθευτή. Ο 
προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο 
αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. 

στ. 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 προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει 
στη δικαιοσύνη. 

ζ. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με 
έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της 
έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή 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.  

 η. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και 
αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την 
εκάστοτε υπογραφείσα Εκτελεστική Σύμβαση. 

 θ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ως 
Προσαρτημένο 4 στην Προσθήκη «2» στο Παράρτημα «Β» της διακήρυξης του 
διαγωνισμού 05/20. 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. 
 

 8. Όροι Παράδοσης Συμβατικών Ειδών  

α. Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών λέμβων να είναι ο μικρότερος 
δυνατός και να μην υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της εκάστοτε 
Εκτελεστικής Σύμβασης.  

 
β. Τόπος παράδοσης των ελαστικών λέμβων και τόπος παράδοσης 

ανταλλακτικών και επισκευασμένων λέμβων, από τον προμηθευτή, καθορίζεται ο 13ος 
ΛΤΧ (Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ»). Ο τρόπος μεταφοράς 
από τον τόπο παράδοσης των ειδών εντός της Ελληνικής Επικράτειας αποτελεί 
ευθύνη του ΓΕΣ. 
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 γ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Ε.Ο.Ε., 
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας 
Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
Προμηθευτή 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 Ε.Ο.Ε 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 Προμηθευτής 
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 Προμηθευτής 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 Προμηθευτής 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. 
 
   στ. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3433/2006. 
 
   ζ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του Ε.Ο.Ε 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. 
 

9. Έλεγχος Παραλαμβανόμενων Συμβατικών Ειδών – Διαδικασία 
Παραλαβής 
 

α. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών 
πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) στον 13ο 
ΛΤΧ (Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ»), η οποία θα 
συγκροτηθεί με μέριμνα ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ για την προμήθεια υλικών και ΓΕΣ/ΔΕΔ για την 
προμήθεια υπηρεσιών, παρουσία του Προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του 
και του διαχειριστή που παραλαμβάνει το συμβατικό είδος. 

 
β.  Για το σκοπό αυτόν, η Σύμβαση, μαζί με τα τυχόν επίσημα δείγματα, 

αποστέλλεται έγκαιρα στην αρμόδια  υπηρεσία ελέγχου παραλαβών της Αναθέτουσας 
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Αρχής, για την παραλαβή και εκτέλεση των περαιτέρω συναφών ενεργειών από την 
ΕΕΠ. Για τον έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών, η ΕΕΠ ενεργεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 62 και 63 του ν.3433/2006. 

 
γ. Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβών μπορεί να ζητήσει την ενίσχυσή 

της με πραγματογνώμονα εμπειροτεχνίτη ή επιστήμονα, για εξασφάλιση του 
καλύτερου δυνατού ελέγχου.  

 
δ. Κατά την Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των προσκομισθέντων 

«συμβατικών υλικών», η οποία διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, 
θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι (ΕΟ-56.5): 

 
(1) Μακροσκοπικός Έλεγχος 

 
 Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 6.3.4.1 της 
ΠΕΔ-Α-00329. 
 
 (2) Εργαστηριακός Έλεγχος 
 

(α) Ο εν λόγω έλεγχος θα διενεργείται, σε πιστοποιημένα (για 
τους συγκεκριμένους ελέγχους / διαδικασίες ελέγχου) εργαστήρια των 
στρατιωτικών εργοστασίων ή στο Χημείο Στρατού ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή 
σε άλλα κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια (π.χ. ΕΜΠ, κ.λπ.). Κατά τον έλεγχο θα 
εξετάζονται οι διαστασιακές – μηχανικές – φυσικές – χημικές ιδιότητες των υλικών, και 
αν αυτές είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην σχετική ΠΕΔ.  

 
(β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως των συγκεκριμένων 

ελέγχων, τότε η Υπηρεσία δύναται να επιλέξει την αποδοχή, είτε των αποτελεσμάτων 
αντίστοιχων ελέγχων του κατασκευαστικού οίκου (κατά τη φάση της προ ή / και 
παραγωγής / κατασκευής των συγκεκριμένων προς παράδοση υλικών), είτε την 
πιστοποίηση της ΚΔΠ, είτε και τα δύο συνδυαστικά. 

 
(γ) Σε κάθε περίπτωση η προαναφερθείσα ποσότητα των 

λέμβων θα είναι επιπλέον της ποσότητας της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης και 
τα διοικητικά έξοδα καθώς και οι έλεγχοι θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 
προμηθευτή / ανάδοχο. 
 

(3) Λοιποί  Έλεγχοι 
 

 Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 6.3.5.3 της 
ΠΕΔ-Α-00329. 
 
 ε. Όλες οι παραλαμβανόμενες ελαστικές λέμβοι θα πρέπει να 
συνοδεύονται με ανάλογα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CοC) που έχουν εκδοθεί 
από τον κατασκευαστικό οίκο και θα έχουν προσυπογραφεί από την αρμόδια 
Κυβερνητική Αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει ο οίκος, για την Κρατική 
Διασφάλιση Ποιότητας (ΚΔΠ) (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AQAP 2110). 
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 στ. Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει λέμβους 
προσφάτου (εντός 12μήνου από υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης) 
κατασκευής, καινούργιες (αμεταχείριστες), αναγραφόμενου υποχρεωτικώς του έτους 
κατασκευής και επί της λέμβου. 
 
 ζ. Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης  
των υλικών (ήτοι ο χρόνος από την ημερομηνία παράδοσης έως την ημερομηνία 
υποβολής του πιστοποιητικού 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. 
 
 η. Ο τρόπος παραλαβής καθορίζεται στην ΠΕΔ-Α-00329. 
 
 θ. Εφόσον ο Αγοραστής αρνείται να αποδεχθεί υλικά προσδιορίζοντας 
σαφώς τους λόγους άρνησης του, οι οποίοι οφείλονται στον Προμηθευτή, κάνοντας 
χρήση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Απόρριψης, ο 
Προμηθευτής υποχρεούται, με δική του ευθύνη και έξοδα, να πραγματοποιήσει τις 
απαραίτητες ενέργειες, περιλαμβανομένης και της αντικατάστασης των ειδών, 
προκειμένου να εξαλείψει τους ανωτέρω λόγους και να καταστήσει το υλικό αποδεκτό 
από τον Αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις περί 
εκπρόθεσμων παραδόσεων. 
 
 ι. Τα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 
αποτελούν δικαιολογητικά πληρωμών για τις αντίστοιχες παραλαβές των υλικών και 
μέσων.  
 
 10. Όροι Πληρωμής  - Προκαταβολή 
 
  α. Ο Ανάδοχος δεν αιτήθηκε, με την οικονομική προσφορά του, τη 
χορήγηση προκαταβολής.  
 
  β. Η πληρωμή του Προμηθευτή, στο πλαίσιο υλοποίησης των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα γίνεται: 
 
   (1) Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
συμβατικών υλικών, τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής – 
ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών (ΕΕΠ) και σύμφωνα 
με τους χρονικούς περιορισμούς της υφιστάμενης νομοθεσίας, τους συμβατικούς 
όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παρ. 7 του ΓΟ-58. 
 
  (2) Με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στο όνομα του 
δικαιούχου από τον Ειδικό Φορέα Ε.Φ.: 1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ: 3130101001 / 
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3130101002  για τις Εκτελεστικές Συμβάσεις Προμήθειας και Εν Συνεχεία 
Υποστήριξης, αντίστοιχα.  
  γ. Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε 
αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με την 
εκτελεστική σύμβαση.  
 
  δ. Η πληρωμή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται εντός εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του υλικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 
   (1) Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις (που θα 
καθιστούν την παραλαβή ανέφικτη) ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του 
υλικού. 
 
   (2) Ο τελικός ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
 
  ε. Ο ανάδοχος δε δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης, όσον 
αφορά στην πηγή των πιστώσεων. 
 

 στ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των 
συμβατικών ειδών στον Προμηθευτή, 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 Προμηθευτή στο όνομα του Αγοραστή σε ευρώ 
(€). Στο τιμολόγιο του Προμηθευτή θα αναγράφεται ευδιάκριτα το πληρωτέο ποσό, o 
αριθμός της Σύμβασης, καθώς και οι αναλογούσες υπέρ τρίτων και Δημοσίου 
κρατήσεις ξεχωριστά που βαρύνουν τον Προμηθευτή (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ 
Δημοσίου, ΟΓΑ, ΦΕ), οι οποίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους με μέριμνα του 
Φορέα Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ) 
 

    (3) Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό πραγματικής φόρτωσης στο 
όνομα του Αγοραστή, όπου θα αναφέρεται ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί μέχρι τον 
τελικό τόπο παράδοσης (13ο ΛΤΧ) (ευθύνη Προμηθευτή 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 Προμηθευτή εφόσον 
μεταφέρονται υλικά). 
 

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

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

    (8) Ένα (1) πρωτότυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής. 
 

    (9) Ένα (1) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης 
ή/και μία (1) Βεβαίωση Εκτελεσθέντων Εργασιών (εφόσον απαιτούνται). 
 

    (10)  Ένα (1) πρωτότυπο αποδεικτικό εισαγωγής των ελαστικών 
λέμβων και λοιπών υλικών αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης, στην αποθήκη του 
φορέα (13ος ΛΤΧ). 
 

    (11)  Μία (1) πρωτότυπη Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από 
την Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού (ΚΕΥ), όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα 
συγκεκριμένα υλικά ο Προμηθευτής 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 
Προμηθευτή 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 Προμηθευτή). 
 

    (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 Προμηθευτή (ευθύνη Προμηθευτή). 
 

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

   ζ. Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμών φέρουν την ένδειξη 
«ευθύνη Προμηθευτή», θα προσκομίζονται με μέριμνα του Προμηθευτή στον Φορέα 
Πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ).  
   η. Τα δικαιολογητικά πληρωμών να είναι πρωτότυπα και, εφόσον 
απαιτείται, να εκδίδονται σε επικυρωμένα αντίγραφα με μέριμνα του Προμηθευτή. 
 

   θ. Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον Προμηθευτή, θα 
γίνει με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ. 
 

   ι. Οι αναλογούσες υπέρ τρίτων και Δημοσίου κρατήσεις, που βαρύνουν 
τον Προμηθευτή (ΜΤΣ, Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου, ΟΓΑ), θα αποδοθούν στους 
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δικαιούχους με μέριμνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 11 της παρούσας. 
 

   ια. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 11 
της παρούσας. 
 
   ιβ. Η εκκαθάριση της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει από το 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του 
Προμηθευτή, 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. 
 
 11. Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο – Κρατήσεις και Εισφορές – 
Φόροι και Δασμοί.  
   
 α. Όλα τα έξοδα προμήθειας / παροχής υπηρεσιών βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Η Υπηρεσία επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα απόκτησης των 
συμβατικών ειδών (υλικών / υπηρεσιών). 
  
 β. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κατά την φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων.  Από τις 
κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογίζονται µόνο επί της αξίας των υλικών ή 
υπηρεσιών/εργασιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο Προμηθευτής 
επιβαρύνεται για την υπογραφή δημόσιας σύμβασης, με κρατήσεις που αναλύονται: 
 

(1) 4 % υπέρ ΜΤΣ 
(2) 0,080% Χαρτόσημο υπέρ δημοσίου. 
(3) 0,016% υπέρ ΟΓΑ. 
 Σύνολο κρατήσεων : 4,096 %. 
 

 γ. Ο Προμηθευτής, 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.  

 
 δ. 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 υποψήφιου οικονομικού φορέα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν 
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αναγράφεται τιμή σε υλικό που αναφέρεται στην προσφορά θεωρείται ότι έχει 
συνυπολογιστεί η τιμή του και προσφέρεται άνευ εταίρου κόστους. 

 
12. Συνέπειες Εκπρόθεσμης Παράδοσης 

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

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

(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 έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της 
Αναθέτουσας Αρχής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο  
Ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

δ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικώς σε όλα τα μέλη της τα οποία ενέχονται ως προς τον φορέα εις ολόκληρον 
για την καταβολή του ποσού. 
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13. Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις 
 

α. Μετά από την έκδοση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης, ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της αντίστοιχης Σ-Π, 
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 Προμηθευτής 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, ύστερα από σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.3433/2006.  

  
β. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σ-Π 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.  

 
γ. Μετά την έκδοση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης και τη 

σύναψη της αντίστοιχης Σ-Π δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του 
εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά για την κατασκευή των συμβατικών 
ειδών, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή 
λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί, εάν η κατασκευή των συμβατικών ειδών γίνει σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο 
που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκρισής 
της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών 
επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10%, κατ’ ανώτατο όριο, 
της οικονομικής αξίας της Σύμβασης. 

 
δ. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη 
συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις:  

  
(1) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 

εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(ΜΤΣ).  

(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 
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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. 

 
14.  Εξαιρέσεις  Επιβολής  Κυρώσεων.  

 
α. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή τη Συμφωνία, 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 Προμηθευτή, 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 υπηρεσίας.  

 
(2)  Ανωτέρα βία.  

 
γ. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης 

Σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον Προμηθευτή 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 Προμηθευτής 
θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.  
 
 15. Δωσιδικία − Εφαρμοστέο δίκαιο. 
 
  Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από 
τις συμβάσεις προμηθειών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι 
το Ελληνικό Δίκαιο. 

 
16.  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 Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε 
αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της 
προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη 
προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς 
και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των 
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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 οικονομικού 

φορέα σε προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του οικονομικού φορέα, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση. 
Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις 
που τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή-οικονομικού φορέα, ακόμη και μετά την 
αναγγελία της εκχώρησης.  

 
17. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 

 

α. Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 εν ισχύ ή πιστοποιητικό ισοδύναμου 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3978/11. 

 

β. Η Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας 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 κατασκευαστής θα 

τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με 

διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP 2110. 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. 

 

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 Προμηθευτής/Κατασκευαστής 

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 
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από τον Προμηθευτή/Κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από τον αρμόδιο 

Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του 

Προμηθευτή/Κατασκευαστή. 

 
18. Κωδικοποίηση 
 

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

 
(1) Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια 

υλικών.  
 
(2) Οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή καθώς και του Αγοραστή, που 

απορρέουν από την αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως:  
  

(α) Με την κοινοποίηση της παρούσας κατακυρωτικής 
απόφασης, ο Προμηθευτής 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.  
 

(β) Με την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο ΚΕΥ κατάσταση, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό 
προμήθεια υλικά:  

  
1/ Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού 

κατασκευαστή.  
2/ Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – 

υποκατασκευαστή.  
3/ Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και 

Αγγλική.  
4/  Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.  
 

(γ) Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της 
Εκτελεστικής Σύμβασης ο Προμηθευτής 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.  

 
(δ) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει στο ΚΕΥ τα 

ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της Εκτελεστικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι 
μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.  

 
(ε) Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους 

πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την 

ΑΔΑ: ΨΛΝ86-ΣΥΤ



- 21 - 

./. 

υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών 
που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.  

 
(στ) Για όσα είδη της Συμφωνίας Πλαίσιο έχουν ήδη 

κωδικοποιηθεί ο Προμηθευτής υποχρεούται:  
 

1/ Να προσκομίσει στο ΚΕΥ σχετική δήλωση όπου θα 
δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.  

 
2/ Να προσκομίσει στο ΚΕΥ οποιαδήποτε τεχνικά 

στοιχεία των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση 
ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών. 

   
(ζ) Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά 

ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από το ΚΕΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις 
του Προμηθευτή όσον αφορά στην κωδικοποίηση, γεγονός που του γνωστοποιείται 
από το ΚΕΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό 
πληρωμής του Προμηθευτή και εκδίδεται σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα (1) για τον 
Προμηθευτή, ένα (1) για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη Σύμβαση 
(ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ), ένα(1) για τον φορέα πληρωμής 
(ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ), ένα (1) για το Τμήμα Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ 
ΔΑΩΔΠ και ένα (1) για το αρχείο του ΚΕΥ.  
 

(η) Στα δικαιολογητικά πληρωμής του Προμηθευτή για κάθε 
τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση του ΚΕΥ, 
όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο Προμηθευτής ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του όσον 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. 

  
(θ) 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 Προμηθευτή για 
την κωδικοποίηση των υλικών. 

  
19. Εκτέλεση - Εκκαθάριση των Εκτελεστικών Συμβάσεων των Σ-Π.  
 

Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και τις θεσμικές διατάξεις, όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις:  

 
α. Τα προϊόντα (ελαστικές λέμβοι ή υλικά τεχνικής υποστήριξης) ή / και 

οι υπηρεσίες (κατά περίπτωση) παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή κατά μέρος που 
κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα τοις εκατό 
του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.  
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β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα συμβατικά 
προϊόντα (σκάφη ή υλικά τεχνικής υποστήριξης – υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης) 
που παραδόθηκαν.  
 

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

 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη Σ-Π.  
 
.  

20.  Καταγγελία – Λύση Συμφωνίας - Πλαίσιο  
  

α.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σ-Π για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι 
αποδεδειγμένης αδυναμίας τήρησης της συμφωνίας για οικονομικούς λόγους ή όταν η 
συνέχιση εκτέλεσης της συμφωνίας θα οδηγούσε σε δυσανάλογα επαχθείς για το 
δημόσιο συμφέρον ή την εθνική άμυνα και ασφάλεια συνέπειες. Η καταγγελία είναι 
έγγραφη και κοινοποιείται σε όλα τα μέρη της Σ-Π με απόδειξη. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται ένα μήνα μετά την κοινοποίησή της. Η καταγγελία μπορεί να 
οδηγήσει σε λύση και των τυχόν εκτελεστικών συμβάσεων, με υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής να καταβάλλει στους αναδόχους το τμήμα της αμοιβής που 
αναλογεί στις παροχές που εκτελέστηκαν.  
 

β.  Η έκπτωση αναδόχου από σύμβαση που συνάπτεται βάσει μίας Σ-Π  
συνεπάγεται αυτοδίκαια και την έκπτωσή του από τη συγκεκριμένη Σ-Π. Κατά τα 
λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης μίας Σ-Π και έκπτωσης ενός μέρους Σ-Π ή ενός 
αναδόχου σύμβασης που βασίζεται σε Σ-Π, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν 
την εκτέλεση των συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.3978/11. 
  

21. Ενεργοποίηση των Συμφωνιών Πλαίσιο 
  
 Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο ορίζεται η ημέρα 
της υπογραφής της από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 
22. Σύνταξη και Υπογραφή των Συμφωνιών Πλαίσιο και των 

 Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 

α. Η σύνταξη του σχεδίου των Συμφωνιών Πλαίσιο, όπως και των 
εκάστοτε Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα γίνει με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, με βάση την 
παρούσα κατακυρωτική απόφαση, τους όρους της (ι) σχετικής προκήρυξης, την 
προσφορά του Προμηθευτή και τη νομοθεσία που διέπει τη διενέργεια της παρούσας 
προμήθειας. 

 
β. Η παρούσα κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον Προμηθευτή 

εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να 
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προσέλθει για την υπογραφή της εκάστοτε Σ-Π εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης πρόσκλησης, η οποία θα γίνει μετά 
από την ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

 
γ. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την υπογραφή 

των Σ-Π και των εκάστοτε Εκτελεστικών Συμβάσεων.  
 

 
23. 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 τις Σ-Π και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις που 
θα υπογραφούν.  

 
24. 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. 

 
25. Λοιπά όπως έχουν καθοριστεί στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της (ι) 

σχετικής προκήρυξης.  
 
26. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 

721/1970 προληπτικό έλεγχο.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
 
Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ   
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

             Νικόλαος Χαρδαλιάς   
            Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
Αποδέκτες για πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/Γεν. Γραμματέας 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ– ΔΑΩΔΠ – ΔΑΕΤΕ – ΤΔΣ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΣΣΞ - ΤΠΚΣ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ-ΔΟΙ/ΥΠΕΠ 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ 
ΓΕΕΘΑ/ΔΔ΄Κ 
ΓΕΕΘΑ/Δ2 
ΓΕΣ/ΕΓΥ 
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ - ΔΔ΄Κ 
ΓΕΣ/Γ1 – Γ3 – Δ2 
ΓΕΣ/ΔΕΔ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ 
ΚΕΥ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ», Λ. Αθηνών 21, ΤΚ 10447, Αθήνα 

Τηλ. 210-5228716, E-mail: info@escape24.gr 
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