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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Διαγωνισμού 03/17 του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ-Υποπρόγραμμα 

«Γενική Επιθεώρηση – Επισκευή Κυρίων Μηχανών Diesel MTU 20V 
956 TB82 Φρεγατών τ. ΜΕΚΟ» 

  
 ΣΧΕΤ: α. Τις διατάξεις του ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί 

Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», 
ως ισχύει.  

 β. Τις διατάξεις του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄248/7-11-00), «Κύρωση 
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας», ως ισχύει. 

 γ. Τις διατάξεις του Ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) 
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», ως 
ισχύει. 

 δ. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29 Οκτ 2008) «Γενικοί 
και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

 ε. Τις διατάξεις του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-11) «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», ως ισχύει. 

 στ. Εγκύκλιος Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, 
Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΕΑΣ 

 ζ. Την Φ.690.1/1/85836/Σ.20758/22 Νοε 18/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ 
/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠΣ ΠΝ απόφαση του κ. ANΥΕΘΑ έγκρισης Γενικών 
και Ειδικών Όρων Υποπρογράμματος «Γενική Επιθεώρηση – 
Επισκευή Κυρίων Μηχανών Diesel MTU 20V 956 TB82 
Φρεγατών τ. ΜΕΚΟ». 

 η. Την Τεχνική Προδιαγραφή Εν Συνεχεία (FOS) Υποστήριξης 
Κύριων Μηχανών Diesel ‘MTU 20V 956 TB 82’ Φ/Γ τ. ‘ΜΕΚΟ’ 
από 04 Ιουνίου 2018.  

 
 
 

θ. Την διακήρυξη με Φ.690/4/88584/Σ.21507/03-12-18/ΥΠΕΘΑ/ 
ΓΔΑΕΕ /ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ που περιλάμβανε τους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού. 

 ι. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ A.E.». από 04 Αυγούστου 2020 

 ια. Αρ. Πρωτ. 2/82086/23 Δεκ 20/Υπ.Οικ. (ΑΔΑ: ΨΛ4ΜΗ-ΚΤΔ)  
 ιβ. Φ.831.1/13780/Σ.2412/8 Φεβ 2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 

ΑΔΑ: Ψ2ΓΔ6-4ΤΧ



-2- 
 

 ιγ. Φ.812/1/40060/Σ.7094/13 Απρ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ  
(Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης Επόμενων Οικονομικών 
Ετών) 

 ιδ. Φ.604/7459/Σ.1256/22 Ιαν 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ 
ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου). 

 ιε. Αρ. Πρωτ. 2/64025Α/05 Μαϊ 21/Υπ. Οικ. (ΑΔΑ: Ψ75ΛΗ-ΒΡ2) 
 ιστ. Γνωμοδότηση υπ’ αριθ.89/2021 της 47ης/2021 Συνεδρίασης της 

10ης Αυγ 2021 της ΓΔΑΕΕ/ΚΓΕΠ  
 ιζ. Η από 6 Οκτ 21 Έκθεση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής 

Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της ΒτΕ 
 

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

Α π ο δ ε χ ό μ ε θ α 

  Την (ιστ) ομόφωνη γνωμοδότηση της υπ’ αριθμ. 89/2021 της 47ης/2021 
Συνεδρίασης ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

  α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων του Επαναληπτικού Διαγωνισμού 
03/17 που διενεργήθηκε σύμφωνα με την σχετική (θ) διακήρυξη του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ-ΠΝ. 

  β. Την κατακύρωση της Σύμβασης για την «Εν Συνεχεία (FOS) Υποστήριξη 
Κύριων Μηχανών Diesel ‘MTU 20V 956 TB 82’ Φ/Γ τ. ‘ΜΕΚΟ’»  στο όνομα του 
οικονομικού φορέα «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ A.E.». 

     γ. Την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης ύψους δέκα εκατομμυρίων 

τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και εξήντα λεπτών 

(10.432.607,60€), συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 

άνευ ΦΠΑ καθώς αυτή απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.  

2. Αντικείμενο Προμήθειας. 

 Η παρούσα κατακύρωση σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος 
«Α» και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» της υπόψη προκήρυξης αφορά: 

 α. Την, ανά ζεύγη, εκτέλεση εργασιών γενικής επισκευής (W6) έξι (6) συνολικά 
κύριων μηχανών Diesel τύπου ‘MTU 20V 956 TB82’ μετά των ισάριθμων 
συνεργαζόμενων υδραυλικών συμπλεκτών τους τύπου ‘HK80’, (ήτοι δύο (2) κύριες 
μηχανές και δύο (2) υδραυλικοί συμπλέκτες κάθε φορά), όπως αυτές (οι εργασίες) 
αναλυτικά διατυπώνονται στην «Τεχνική Προδιαγραφή Εν Συνεχεία (FOS) 
Υποστήριξης Κύριων Μηχανών Diesel ‘MTU 20V 956 TB 82’ Φ/Γ τ. ‘ΜΕΚΟ’» σε 
Προσθήκη (1) των Ειδικών Όρων της προκήρυξης. 

 β. Την προμήθεια ανταλλακτικών για τις κύριες μηχανές Diesel ‘MTU 20V 956 
TB82’ φρεγατών τ. ‘ΜΕΚΟ’ για τη υλοποίηση των εργασιών ανωτέρω παραγράφου α, 
του προγράμματος προληπτικής συντήρησης αυτών σε επίπεδο πλοίου και αρμόδιου 
επισκευαστικού φορέα Π.Ν, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών των 
μηχανών ως απαιτηθεί, εντός της περιόδου υλοποίησης της σύμβασης, όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 1.1.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
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 γ. Την παροχή τεχνικής συνδρομής για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών ή 
έτερων δυσλειτουργιών των υπόψη κύριων μηχανών, ως αυτές ορίζονται σε 
παράγραφο 1.1.2 σε Προσθήκη (1) των Ειδικών Όρων της προκήρυξης (Τεχνική 
Προδιαγραφή Εν Συνεχεία (FOS) Υποστήριξης Κύριων Μηχανών Diesel ‘MTU 20V 
956 TB 82’ Φ/Γ τ. ‘ΜΕΚΟ’)», όπως απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την 
κάλυψη των αναφυόμενων αναγκών του Π.Ν. 

3. Προμηθευτής. 

 Τα στοιχεία του αναδόχου είναι: 

ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ A.E. 

Λ. ΑΛΙΜΟΥ 68, ΤΚ 174 55, ΑΛΙΜΟΣ 

Τηλ. 210-9843863 FAX 210-9831346 

E-mail central@ariexpo.gr 

ΑΦΜ 094114040 

4. Αξία της Σύμβασης  

 α. Η συνολική αξία της σύμβασης, όπως αυτή καθορίστηκε μετά την 

ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες 

τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (10.432.607,60€) 

συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ και 

περιλαμβάνει τα εξής συμβατικά είδη: 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες / 

Υλικά 

Αρχική 

Προσφερόμενη 

Τιμή 

Ποσοστό 

Έκπτωσης 

Τελική 

Συνολική Τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Παροχή Υπηρεσιών Γενικής 

Επιθεώρησης – Επισκευής 

Έξι (6) Κύριων Μηχανών 

Diesel ‘MTU 20V 956 TB82’ 

Φρεγατών τ. ΜΕΚΟ. 

3.510.000,00€ 

(585.000,00€ 

ανά μηχανή) 

0,75% 

(26.325,00€) 

3.483.675,00€ 

(580.612,50€ 

ανά μηχανή) 

Προμήθεια Ανταλλακτικών για 

Κύριες Μηχανές Diesel MTU 

20V 956 TB82 των Φ/Γ τ. 

ΜΕΚΟ βάσει της ενδεικτικής 

συλλογής του Πίνακα "Α" 

5.895.146,46€ 

(982.524,41€ 

ανά μηχανή) 

0,75% 

(44.213,60€) 

5.850.932,86€ 

(975.155,48€ 

ανά μηχανή) 

Παροχή τεχνικής συνδρομής 

ή /και προμήθεια 

1.097.999,70€ 

(10% επί του 
- 1.097.999,70€ 
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ανταλλακτικών για 

αντιμετώπιση βλαβών ή 

έτερων δυσλειτουργιών του 

συνόλου των μηχανών τύπου 

20V 956 TB82 του ΠΝ.  

 

 

(Σημείωση:  Κόστος 

εργατοημέρας για παροχή 

τεχνικής συνδρομής προς 

αντιμετώπιση βλαβών και με 

δυνατότητα ετήσιας 

αναπροσαρμογής όχι πάνω 

από 3%) 

ΠΥ του 

διαγωνισμού) 

 

 

 

(1.150,00€) 

 

 

 

 

 

(10,00€) 

 

 

 

 

 

(1.140,00€) 

Συνολική Αξία 10.503.146,20€  10.432.607,60€  

 

 β. Στο σχετικό (ι) (Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας 

«ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ A.E.»), υφίσταται αναλυτικός κατάλογος τιμών ανά υλικό 

Πίνακα «Α» (ενδεικτική συλλογή για την εκτέλεση γενικής επισκευής W6 μίας (1) κύριας 

μηχανής τ. MTU 20V956TB82) και Πίνακα «Β» (Breakdown List) της Τεχνικής 

Προδιαγραφής. Η μείωση τιμής σε ποσοστό 0,75% επί των υλικών, όπως αυτή 

αναγράφεται σε σχετικό (ι), παρέχεται τόσο για το σύνολο των υλικών του Πίνακα «Α», 

όσο και για το σύνολο των υλικών του Πίνακα «Β» ομοίου. Η συνολική αξία των 

απαιτούμενων υλικών για την γενική επισκευή της κάθε μηχανής (για τα οποία όπως 

προαναφέρθηκε, ισχύει έκπτωση 0,75%, επί των αναγραφομένων τιμών σε (ι) σχετικό), 

θα προκύψει σύμφωνα με τα οριζόμενα σε παρ. 3.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

5. Εγγυοδοσία. 

 5.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

  α. Ο οικονομικός φορέας ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ A.E., υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, ήτοι 1.043.260,76€ 
με πρόβλεψη σταδιακής αποδέσμευσής της κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.  

  β. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου και 
παραλαβών και κατόπιν της εκκαθάρισης τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
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συμβαλλόμενους (πληρωμή). Επιπρόσθετα απαιτείται η κατάθεση της αντίστοιχης 
εγγυητικής καλής λειτουργίας. 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. 

  γ. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 

  δ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 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. 

  (β) Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση 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 Σύμβασης και το αντικείμενο της 

προμήθειας. 

(9) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

  ε. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ως Προσθήκη «2»  

Παραρτήματος «Α» της διακήρυξης. 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. 

   στ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις 

(3) τουλάχιστον μήνες από την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου. 

   ζ. Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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                 η. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης καλύπτει και τις υποχρεώσεις του 

Προμηθευτή σχετικά με την κωδικοποίηση των υλικών. 

5.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

α.  Η τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 3% 
καλύπτει την εγγύηση καλής λειτουργίας για τα συμβατικά αντικείμενα τρεις (3) μήνες 
επιπλέον του χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας των 
δεκαπέντε (15) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών, ήτοι δεκαοκτώ (18) μήνες. 
Σε περίπτωση που παρέλθουν οι οχτακόσιες (800) ώρες λειτουργίας τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες προ του πέρατος των 18 μηνών από την παράδοση, τότε είναι 
δυνατή η τμηματική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής τρεις (3) μήνες μετά από 
το πέρας λειτουργίας των 800 ωρών. 

β.  Πριν τη έναρξη της εγγύησης καλής λειτουργίας των συμβατικών 
αντικειμένων (και πριν την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή της 
σταδιακής αποδέσμευσή της), ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
λειτουργίας αυτών υπό τη μορφή εγγυητικής επιστολής.  

γ.  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα κατατεθεί σε κάθε τμηματική 
παράδοση ζεύγους μηχανών. Επίσης στην περίπτωση παροχής τεχνικής συνδρομής 
για αντιμετώπιση βλαβών ή έτερων δυσλειτουργιών του συνόλου των υπόψη μηχανών 
του ΠΝ, θα κατατίθεται και νέα εγγυητική επιστολή ανά τεχνική συνδρομή. 

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

(1) Θα έχει χρονική ισχύ τριών (3) μηνών επιπλέον του χρονικού 
διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση παράτασης 
του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας για λόγο που προβλέπεται από το νόμο ή τη 
σύμβαση, ο χρόνος της επιστολής παρατείνεται ανάλογα. 

(2) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα ανέρχεται 
σε τρία τοις εκατό (3%) επί της καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο 
καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.(3) Η εγγύηση των υλικών που δεν θα 
είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης εντός του χρόνου εγγυήσεως των, θα επεκτείνεται 
ανάλογα κατά το χρονικό διάστημα επισκευής του από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου εγγύησης. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να παρατείνει ανάλογα την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 

                  ε. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον ανάδοχο 

μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση.  

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 5.3. Πρόσθετες Εγγυήσεις- Εξασφαλίσεις 

 α. Έκαστη μηχανή (μετά του υδραυλικού της συμπλέκτη) η οποία θα 
επιστρέφει στο Π.Ν μετά από εκτέλεση γενικής επισκευής από τον Εργολάβο, θα 
καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας οχτακοσίων (800) ωρών λειτουργίας ή 
δεκαπέντε (15) μηνών από τοποθετήσεως της σε πλοίο του ΠΝ, όποιο παρέλθει πρώτα 
και σε περίπτωση που κατά το διάστημα της εγγυήσεως παρατηρηθεί οποιαδήποτε 
ανωμαλία στη μηχανή που δεν οφείλεται σε κακό λειτουργικό χειρισμό, ο Εργολάβος 
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θα έχει την υποχρέωση να την αποκαταστήσει με δικά του μέσα αναλαμβάνοντας 
επισκευαστικές ενέργειες εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του επί 
της βλάβης ανεξαρτήτως τόπου ελλιμενισμού του πλοίου - φορέα (Ελλάδα ή 
Εξωτερικό).   

 β. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τον Εργολάβο στο πλαίσιο 
αποκατάστασης ορθής λειτουργίας οιασδήποτε μηχανής τ. MTU 20V956TB82 του ΠΝ, 
η υπόψη μηχανή θα καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας οχτακοσίων (800) ωρών 
λειτουργίας ή δεκαπέντε (15) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών, όποιο 
παρέλθει πρώτα, για οποιαδήποτε βλάβη/δυσλειτουργία που προφανώς οφείλεται σε 
κακή απόδοση χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή στη πλημμελή εκτέλεση σχετικής 
εργασίας και που δεν οφείλεται σε κακό λειτουργικό χειρισμό. Στη εν λόγω περίπτωση, 
ο Εργολάβος θα έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει την προκληθείσα 
βλάβη/δυσλειτουργία με δικά του μέσα αναλαμβάνοντας επισκευαστικές ενέργειες 
εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του επί της βλάβης ανεξαρτήτως 
τόπου ελλιμενισμού του πλοίου - φορέα (Ελλάδα ή Εξωτερικό).  

 γ. Ο Προμηθευτής/Εργολάβος θα παρέχει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες 
εγγυήσεις καλής λειτουργίας των ττρομηθευτέων ανταλλακτικών κατά περίπτωση 
(όποιο συμβεί πρώτο): 

  (1) Ενός (1) έτους από την τοποθέτηση του ανταλλακτικού στη 
μηχανή. 

  (2) Πεντακόσιες (500) ώρες λειτουργίας της μηχανής. 

  (3) Δύο (2) έτη από την παραλαβή του ανταλλακτικού ή στην 
περίπτωση που τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά δεν είναι factory new και υφίσταται 
όριο ζωής αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης τους, απαιτείται να εξασφαλίζεται ότι 
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα ορίου ζωής του υλικού είναι τουλάχιστον τα 2/3 του 
συνολικού ορίου ζωής του. 

 δ. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά 
ή να επισκευάζει αδαπάνως για τον Αγοραστή συμβατικά υλικά (τεμάχιο ή/και παρτίδα), 
για τα οποία διαπιστώνεται ελάττωμα ή μη συμμόρφωση με τις κατασκευαστικές 
προδιαγραφές. Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση εκ 
μέρους του Αγοραστή των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραλάβει το/τα 
εν λόγω υλικό/ά και να ενημερώσει τον Αγοραστή σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες 
που θα προβεί για να διορθώσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση, 
λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. 

 ε. Η αντικατάσταση ή επισκευή του/ων υλικού/ων και η επιστροφή του/των 
στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή θα ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών το αργότερο, 
από την ημερομηνία ειδοποίησης του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς του/ων εν λόγω 
υλικού/ων από και προς τις εγκαταστάσεις του Αγοραστή, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

 στ. Ο χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του/ων εν λόγω υλικού/ων προς 
αντικατάσταση, επεκτείνεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης του Αναδόχου μέχρι την επιστροφή αυτού/ων, 
στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή. 

 ζ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε από τους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους θα του επιβληθούν αναλόγως οικονομικές κυρώσεις (πχ. 
ποινικές ρήτρες, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών), όπως αυτές θα εξειδικευτούν στη 
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σύμβαση που θα συναφθεί. 

6. Όροι Παράδοσης – Παραλαβής.  

     α. Ολόκληρη η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

     β. Ο χρόνος - τόπος - τρόπος παραλαβής και παράδοσης κάθε ζεύγους κυρίων 

μηχανών μετά των συνεργαζόμενων υδραυλικών συμπλεκτών τους, καθορίζεται σε 

παρ. 4.2 και 5.2 της Τεχνικής Προδιαγραφής. Το χρονοδιάγραμμα αυτών ορίζεται σε 

παρ.6.1 αυτής και σύμφωνα στον Ε.Ο 8.9 της προκήρυξης του διαγωνισμού. Ειδικά 

για τα δύο (2) πρώτα ζεύγη των κύριων μηχανών μετά των συνεργαζόμενων 

υδραυλικών συμπλεκτών τους ‘ΗΚ-80’, οι εργασίες γενικής επισκευής θα λαμβάνουν 

χώρα διαδοχικά, ήτοι με χρονοδιάγραμμα ένας (1) ζεύγος ανά δέκα (10) μήνες με 

ενδιάμεσο διάστημα δύο (2) μηνών. Το σύνολο των μηχανών που θα εκτελέσουν 

εργασίες γενικής επισκευής θα πρέπει να πρέπει να έχουν επιστραφεί στο ΠΝ, μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, εντός της διάρκειας της πενταετούς 

σύμβασης. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των προς 
επισκευή  μηχανών [Delivered Duty Paid (DDP) - INCORTEMS 2010] από το εξωτερικό 
και την παράδοσή τους, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται από τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (συμπεριλαμβάνεται 
εκφόρτωση, εκτελωνισμός). 

δ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών εξαγωγής. Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα εκδίδει εγκαίρως τα πιστοποιητικά Τελικού Χρήστη ή άλλων 
απαραίτητα πιστοποιητικά προκειμένου να τηρηθεί το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
της Σύμβασης. 

            ε. Ο χρόνος παράδοσης των απαιτούμενων υλικών θα είναι σύμφωνος με την 
παρ. 9.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής, ήτοι έως δύο (2) μήνες για τα ανταλλακτικά 
(ενδεικτική συλλογή) εκτέλεσης γενικής επισκευής (W6) μίας (1) μηχανής MTU 
20V956TB82 (υλικά ΠΙΝΑΚΑ Α’) και εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αίτησης 
από το Π.Ν. των ανταλλακτικών breakdown list (υλικά ΠΙΝΑΚΑ Β’). 

στ. Ο χρόνος και ο τρόπος υλοποίησης των υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

            ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που παρακολουθεί την 
εκτέλεση της Σύμβασης, την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ που διενεργεί τις παραλαβές 
και την ΕΕΠ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό υλικό, 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την παράδοση αυτού. 

            η.  Οι μηχανές θα παραδοθούν κατόπιν λειτουργικών δοκιμών αποδοχής των 
μηχανών σε κατάλληλη πέδη στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του 
υποκατασκευαστή του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

    θ.  Οι διαδικασίες ποσοτικής – ποιοτικής παραλαβής των τριών (3) ζευγών 
Κύριων Μηχανών, η ποσοτική – ποιοτική παραλαβή των κατ’ απαίτηση υπηρεσιών για 
το σύνολο των μηχανών καθώς και ο ποσοτικός-ποιοτικός έλεγχος των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν ή/και θα παραγγελθούν αυτόνομα από το ΠΝ, διενεργείται σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
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              ι.  Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών. Η 

υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της 

Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης να καλύπτει και 

τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών. 

7. Όροι Πληρωμής και Στάδια Πληρωμών. 

 α. Από τον Ανάδοχο δεν αιτήθηκε, με την προσφορά του, η χορήγηση 

προκαταβολής.  

 β. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών εναρμονίζεται με το χρονοδιάγραμμα 

ποσοτικών και ποιοτικών παραλαβών όπως προβλέπεται στους ΕΟ-50, ΕΟ-53 και ΕΟ-

54 και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με κάθε τμηματική παράδοση των 

συμβατικών υλικών προσκομίζοντας σε κάθε μία από αυτές όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο ΓΟ-58. 

 γ.  Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€)με την έκδοση τακτικού χρηματικού 

εντάλματος (ΤΧΕ) στο όνομα του αναδόχου και με ευθύνη της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, μετά 

τη σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για το 

κάθε είδος ή στάδιο εργασίας και τα οποία περιγράφονται ακολούθως σε αυτή την 

παράγραφο, συν των κοινών δικαιολογητικών πληρωμής, που απαιτούνται κάθε φορά 

και περιγράφονται στην παράγραφο 8. 

 δ. Ειδικότερα ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου και οι σχετικές λεπτομέρειες 

έχουν ως ακολούθως: 

  (1) Για Εργασίες Γενικής Επισκευής W6 Ζεύγους Κυρίων Μηχανών μετά 

των συνεργαζόμενων υδραυλικών συμπλεκτών : 

   Στάδια Εργασιών - Πληρωμών: 

   (α) Με την παραλαβή από τον Ανάδοχο του ζεύγους Κυρίων 

Μηχανών μετά των συνεργαζόμενων υδραυλικών συμπλεκτών ως παρ. 4.2 Τεχνικής 

Προδιαγραφής (Ποσοστό 20% της συμβατικής αξίας έκαστου ζεύγους). Για την 

πληρωμή του σταδίου, απαιτείται η υπογραφή και υποβολή σχετικού πρωτοκόλλου 

παράδοσης των μηχανών από το ΠΝ προς τον Ανάδοχο. Η ημερομηνία αυτού του 

πρωτοκόλλου ορίζει και την έναρξη του προβλεπόμενου χρόνου (ως Ε.Ο 8.9 της 

προκήρυξης του διαγωνισμού) για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. 

   (β) Με την ολοκλήρωση των εξορμήσεων, τη λήψη των 

προβλεπόμενων μετρήσεων και τη σύνταξη πίνακα απαιτούμενων εξαρτημάτων ως 

παρ. 3.5 Τεχνικής Προδιαγραφής καθώς και την παραλαβή των υλικών ως παρ. 9.6 

Τεχνικής Προδιαγραφής (Ποσοστό 30% συμβατικής αξίας έκαστου ζεύγους). Για το 

δεύτερο στάδιο, για την πληρωμή, απαιτούνται:  

     1/ Από πλευράς Αναδόχου και μετά την ολοκλήρωση 

των εξορμήσεων και τη λήψη των προβλεπομένων μετρήσεων, η κατάρτιση και 

υποβολή λίστας (πίνακα) με τα απαιτούμενα, ανά μηχανή, εξαρτήματα για την εκτέλεση 

των εργασιών της γενικής επισκευής, ως παρ. 3.5 Τεχνικής Προδιαγραφής 
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     2/ Από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών του 

ΠΝ (Ε.Π.Ε.) βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται η συμφωνία της με την ορθότητα / 

πληρότητα της προαναφερθείσας λίστας, καθώς και για την ύπαρξη των 

προαναφερθέντων ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου (ή του 

υποκατασκευαστή του), ως παρ. 9.6 Τεχνικής Προδιαγραφής. 

   (γ) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών άρμοσης, την επιτυχή 

δοκιμή στην πέδη, την επιστροφή του ζεύγους των Κυρίων Μηχανών και την 

παράδοση τους στο ΠΝ στις εγκαταστάσεις του Ναύσταθμου Σαλαμίνας. (Το υπόλοιπο 

ποσοστό, ώστε να συμπληρωθεί το 100% της συμβατικής αξίας έκαστου ζεύγους 

μηχανών). Για το τρίτο και τελικό στάδιο, απαιτείται η υποβολή πρωτοκόλλου οριστικής 

ποσοτικής–ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως αυτή 

καθορισθεί εγκαίρως από το ΓΕΝ, και αφού έχει προηγηθεί η επιβεβαίωση-

πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσής των εργασιών της γενικής επισκευής από 

τον χρήστη.    

  (2) Κατ’ απαίτηση υπηρεσίες-υλικά (Για ποσό μέχρι 10% του συνολικού 

ποσού της χρηματοδότησης του υποπρογράμματος (ή αλλιώς για ποσό μέχρι 

1.097.999,70€), καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης):  

  Η κοστολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με την συμφωνηθείσα 

τιμή της εργατοημέρας και των υλικών ως αναφέρεται σε παρ. 9.10 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά την ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των υπηρεσιών-υλικών στο όνομα του αναδόχου. 

 ε. Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε αριθμό 

επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με τη Σύμβαση. 

στ. Η Εκκαθάριση της Σύμβασης θα γίνει από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ και 

ΓΕΝ/Δ1 όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του Κυρίου Αναδόχου, 

ώστε μετά την επακόλουθη ενημέρωση από το ΓΕΝ, η ΓΔΑΕΕ να προβεί στο κλείσιμό 

της.  

8. Δικαιολογητικά πληρωμής. 

 Για την τακτοποίηση των δαπανών απαιτούνται επιπρόσθετα, με μέριμνα 
ΓΕΝ/Δ1, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 α. Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης της σύμβασης. 

 β. Η συναφθείσα σύμβαση  

 γ. Ο Πίνακας ανά μηχανή όλων των εξαρτημάτων - ανταλλακτικών για τα οποία 
απαιτήθηκε αντικατάσταση ως παρ. 3.5 της Τ.Π. 

 δ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της απαιτούμενης δαπάνης 

 ε. Πιστοποιητικό/πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών, υπογεγραμμένο 
από προσωπικό που θα καθορισθεί εγκαίρως από το ΓΕΝ για τα δύο πρώτα στάδια ή 
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εργασιών για το 
τελευταίο στάδιο. 

 στ.  Εφόσον υφίσταται παράδοση ανταλλακτικών, με την εκάστοτε τμηματική 
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παράδοση των υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή και του Πιστοποιητικού 
Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity-CoC των ανταλλακτικών, εκδιδόμενο από τον 
κατασκευαστή και προσυπογεγραμμένο από τον αρμόδιο προς τούτο Κρατικό Φορέα 
της χώρας προέλευσης των υπό προμήθεια υλικών (Ε.Ο. 58). 

 ζ. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο οποίο θα 
αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ ΝUMBER) 

 η. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της αρμοδίας ΔΟΥ (εφόσον το 
ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 1.500 €). 

 θ. Το νόμιμο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και όχι οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο έστω και αν έχει εκδοθεί από το ΙΚΑ. (εφόσον το ποσό των τιμολογίων 
υπερβαίνει τα 2.934,70 €). 

 ι. Η πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 ια. Η βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή 
Κωδικοποίησης Υλικού (ΓΟ-14, παρ 4.8). 

 ιβ. Αντίγραφα εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. 

 ιγ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (πλέον 5% της αξίας) 

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

 Στην περίπτωση παροχής τεχνικής συνδρομής για τις μηχανές τ. 20V 956 TB82  
του ΠΝ (ποσού 10% επί του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης του 
υποπρογράμματος), η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με την παρ. 8 της Τ.Π. και στα 
δικαιολογητικά τακτοποίησης θα περιλαμβάνονται η επιμέρους προσφορά κόστους 
επισκευής από τον ανάδοχο (σύνολο απαιτούμενων εργατοημερών και υλικών), η 
αποδοχή της πρότασης από το ΠΝ, και το πρωτόκολλο ολοκλήρωσης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

9. Λοιπά Έξοδα - Κρατήσεις 

 α. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις (Ε.Ο.12.7) : 

   Υπέρ ΜΤΝ   : 4 % 

   Υπέρ ΕΛΟΑΝ  : 2 % 

   Χαρτοσήμου  : 0,12% 

   Υπέρ ΟΓΑ  : 0,024% 

   Σύνολο  : 6,144% 

 β. Επιπρόσθετα κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 
4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής αξίας 
(προ ΦΠΑ) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (6,144%). 

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

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

Η χρηματοδότηση της σύμβασης να πραγματοποιηθεί από Αριθμό 
Λογαριασμού Ελέγχου (ΑΛΕ) 3130101002, του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ) 
1011.101.0000000 (ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ), ως έχει ήδη προβλεφθεί σε σχετικά (ια) και 
(ιε). Περίοδος χρηματοδότησης καθορίζονται τα έτη 2021-2025, με δυνατότητα 
μετακύλισης σε επόμενα έτη σε ενδεχόμενη περίπτωση καθυστέρησης έναρξης του 
υποπρογράμματος. 

11. Επέκταση Χρόνου Παράδοσης - Συνέπειες Εκπρόθεσμης Παράδοσης 

 α. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί έως και το 1/4 αυτού, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εντός τριών (3) μηνών από το αίτημα του Αναδόχου 
για επέκταση, το οποίο πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά πριν από τουλάχιστον έναν 
(1) μήνα από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Στο αίτημά του, ο Ανάδοχος 
πρέπει να αιτιολογήσει την καθυστέρηση καθώς και να παραθέσει σχέδιο δράσης για 
την επίλυση του προβλήματος. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης, τα 
συμβατικά είδη δεν θα παραληφθούν και δεν θα γίνουν αποδεκτά από την ΕΕΠ. Σε 
κάθε περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης παραταθεί και ο Ανάδοχος δεν έχει 
εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση στη νέα ημερομηνία, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 β. Εάν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί, με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, 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. 

 γ. Οι συνέπειες εκπρόθεσμης παράδοσης υπαιτιότητας του Αναδόχου, είναι 
αυτές που περιγράφονται στον ΓΟ-57 της προκήρυξης, στα άρθρα 37 και 40 του ν. 
3433/06. 
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12. Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις 

        α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου 
του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 88 παρ 5 του ν. 3978/11. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος ως προς 
την κατακύρωση που του έγινε και χάνει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του που 
απορρέουν από αυτήν. Η απόφαση για την έκπτωση λαμβάνεται από τον ΥΕΘΑ επί τη 
βάσει γνωμοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

β. Εάν ο Ανάδοχος δεν ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο εντός του 
συμβατικού χρόνου ή της παραταθείσας προθεσμίας τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σε σχέση με την ΣΥΜΒΑΣΗ και 
οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει από αυτήν. Η απόφαση για την έκπτωση αυτή 
λαμβάνεται από τον ΥΕΘΑ βάσει γνωμοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ. Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να καλέσει τον Ανάδοχο για ακρόαση, προκειμένου 
να υποβάλει τις απόψεις του. Η άρνηση προσέλευσης του Αναδόχου για ακρόαση 
ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, δεν 
αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και έκδοσης σχετικής γνώμης. 

δ.  Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, 
σωρευτικά ή επιλεκτικά: 

 (1) Ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής συμμέτοχης ή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης αυτής, υπέρ του ΜΤΝ. 

 (2) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 
έκπτωτο από τη Σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 
τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, 
με το ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

13. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

 α. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 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 Ανάδοχο, 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) Ανωτέρα βία. 
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 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 εκδήλωσή 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 η αναδοχή υποχρεώσεων που 
απορρέουν από σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις εξαιρέσεις και 
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του ΓΟ-64 της προκήρυξης. 

15. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 

 α. Η Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας (ΚΔΠ) υλοποιείται, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Νατοϊκού προτύπου AQAP 2110, στο πλαίσιο του ισχύοντα κανονισμού 
Κρατικής Διασφάλισης ποιότητας και Οδηγιών της ΓΔΑΕΕ και της Νατοϊκής Συμφωνίας 
Τυποποίησης STANAG 4107. 

 β. O Ανάδοχος θα υποβάλλει Σχέδιο Ποιότητας που να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου AQAP 2105. Το σχέδιο Ποιότητας υποβάλλεται στον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΔΑΩΔΠ, η αρχική αποδοχή του οποίου αποτελεί 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ενεργοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας του 
υλικού. 

 γ. Για την αποδέσμευση των επισκευασμένων κινητήρων από τον Κατασκευαστή 
απαιτείται η έκδοση από αυτόν Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και η προσυπογραφή 
του από τον εξουσιοδοτημένο κρατικό εκπρόσωπο (GQAR) 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 εκτελεστεί από 
Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, 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. 

 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. 3978/2011και σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των διατάξεων του ν. 4129/2013. 

 δ. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης, 
με μέριμνα ΓΔΑΕΕ να αποσταλεί στον προμηθευτή ανακοίνωση σχετικά με την 
κατακύρωση της προμήθειας, με το περιεχόμενο του άρθρου 88 παρ 2 του ν. 
3978/2011. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σ’ αυτόν και της ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου του σχεδίου 
σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 παρ 5 
του ν. 3978/11. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
προηγούμενο άρθρο, κηρύσσεται έκπτωτος. 
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17. Ενεργοποίηση της Σύμβασης 

 Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης (Το) ορίζεται η επομένη ημέρα της 
εκπληρώσεως των κάτωθι: 

 α. Υπογραφή της σύμβασης και από τα δύο μέρη. 

 β. Έκδοση από την Αναθέτουσα Αρχή του Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη, 
δεόντως υπογεγραμμένο.  

 γ. Υποβολή από τον Ανάδοχο της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
για την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και της Εγγύησης Προκαταβολής. 

 δ. Υπογραφή της Ρήτρας Ακεραιότητας από τον Ανάδοχο. 

18. Λύση Σύμβασης  

 α. Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει 
τη Σύμβαση για σπουδαίο λόγο ή επειδή ο Ανάδοχος κηρύχθηκε σε κατάσταση 
πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση.  

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

19.  Η σύμβαση διέπεται από τον Ν. 3978/11, όπως αυτός ισχύει. 

20. 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. 

21. Οι αρμόδιοι κατ’ αντικείμενο φορείς εντέλλονται για την εκδήλωση των 
απαιτούμενων ενεργειών και έκδοση των ειδικών διαταγών για την ομαλή υλοποίηση 
της επισκευής των μηχανών για τις ανάγκες του ΠΝ. 

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

 
           -Ο- 

                                                                     ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Ακριβές Αντίγραφο                                                   Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 

 

 
 
Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαδόπουλος ΠΝ 
Επιτελής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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