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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 249748
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1, 4, 25, 52 και 67 του ν. 3433/2006
«Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
(ΦΕΚ Α΄ 20), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 37
του ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ρυθμίσεις θεμάτων ανα−
πήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και άλλες διατάξεις».
β. Του ν.δ. 721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί οικονομικής
μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
γ. Του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 2984/2002 (ΦΕΚ Α΄ 15) «Οργανωτικά
θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
δ. Του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30) «Μέτρα για τη δια−
σφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρα−
τηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμ−
βάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα−
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων”»
ε. Του π.δ. 73/2006 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Διάρθρωση, αρμο−
διότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων:
α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυ−
ντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής
Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργεί−
ου Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
70/2007 (ΦΕΚ Α΄ 85) και ισχύει.
στ. Του π.δ. 3/2008 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Μητρώο Κατασκευα−
στών Αμυντικού Υλικού».
ζ. Του Άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το πρώτο Άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).

2. Τις αποφάσεις:
α. Υπ’ αριθμ. Φ.120/1/136775/Σ.486 (ΦΕΚ Β΄ 336) «Κύρωση
από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού
Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
β. Υπ’ αριθμ. Φ.950/12/129135/28.7.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1274)
«Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης
Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των
Ενόπλων Δυνάμεων».
γ. Υπ’ αριθμ. 248629/30.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 905) «Υποδείγ−
ματα Εγγυητικών Επιστολών του ν. 3433/2006 «Προμή−
θειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ
Α΄ 20).»
δ. Υπ’ αριθμ. 248631/30.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 905) «Υπόδειγ−
μα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών
ειδών αμυντικού υλικού σύμφωνα με το ν. 3433/2006
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
(ΦΕΚ Α΄ 20).»
ε. Υπ’ αριθμ. 248630/30.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 905) «Καθορι−
σμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτού−
νται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής (ή Πιστοποιητικό
Διεθνούς Εισαγωγής), Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός
ημεδαπής), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End user
certificate), Διαμετακόμιση μέσω Ελλάδος, «Γενική
άδεια κατασκευής − Εμπορίας» των προϊόντων − υλι−
κών που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 1 του ν. 2168/1993,
στον εγκριθέντα σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΘΟ
Στρατιωτικού Καταλόγου (απόφαση υπ’ αριθμ. 2641/
Ε3/3327/15.7.1992) και των καταλόγων ελεγχόμενων προ−
ϊόντων «Διττής Χρήσεως» του Κανονισμού Συμβουλίου
της Ε.Ε. 1334/2000 καθώς και των τροποποιήσεων του,
που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με από−
φαση του ΥΠΕΘΟ (υπ’ αριθμό 125695/Ε3/5695/21.12.2000)
και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.».
στ. Υπ’ αριθμ. 121078/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1850) «Καθορι−
σμός ως «αμυντικών υλικών», αυτών που προορίζονται
για στρατιωτικούς σκοπούς και συμβάλλουν στην ασφά−
λεια και άμυνα της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.
5 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20)».
ζ. Υπ’ αριθμ. 246883/13.3.2008 (ΦΕΚ Β΄ 482) «Καθορισμός
μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη
της συμφερότερης προσφοράς επί των προμηθειών
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
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η. Υπ’ αριθμ. 248297/20.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1225) «Ελληνική
Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) επί των προμηθειών Αμυντικού
Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
θ. Υπ’ αριθμ. 248298/20.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1322) «Αντι−
σταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυντικού
υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
ι. Υπ’ αριθμ. 248299/20.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1323) «Εγχώρια
Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των προμηθειών
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
3. Τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ) 2007, ο οποίος
κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ. 092/03/68066/Σ.221/4 Απρ
2007/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπόδειγμα Γενικών Όρων Προμήθειας
Αμυντικού Υλικού
1. Όλες οι προμήθειες Αμυντικού Υλικού θα γίνονται
σύμφωνα με τους γενικούς όρους που περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Όλοι οι γενικοί όροι
είναι ουσιώδεις.
2. Κάθε γενικός όρος αριθμείται με έναν μοναδιαίο
κωδικό αριθμό αναφοράς ο οποίος προκύπτει από τα
αρχικά των λέξεων «Γενικός Όρος» (ΓΟ) και τον αύξοντα
αριθμό του όρου.
3. Με μέριμνα του φορέα κατάρτισης της προκήρυ−
ξης, επισυνάπτονται κάθε φορά, ως Προσθήκη «1» στο
Παράρτημα «Α», τα υποδείγματα των προβλεπόμενων
από την κείμενη νομοθεσία εντύπων όπως ισχύουν την
ημερομηνία προκήρυξης.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20) οι υπόψη γενικοί όροι ισχύουν
αμετάβλητοι για όλες τις προμήθειες αμυντικού υλικού
που διενεργούνται με ανοικτό διαγωνισμό [Άρθρο 4 παρ.
α΄ του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20)].
Άρθρο 2
Υπόδειγμα Ειδικών Όρων Προμήθειας
Αμυντικού Υλικού
1. Στο Παράρτημα «Β» της παρούσης περιλαμβάνεται
υπόδειγμα ειδικών όρων για συμπλήρωση από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ για τις προμήθειες Αμυ−
ντικού Υλικού.
2. Κάθε ειδικός όρος αριθμείται με έναν μοναδιαίο
κωδικό αριθμό αναφοράς ο οποίος προκύπτει από τα
αρχικά των λέξεων «Ειδικός Όρος» (ΕΟ), τον αντίστοι−
χο αριθμό του γενικού όρου τον οποίο αφορά και τον
αύξοντα αριθμό του όρου.
3. Οι ειδικοί όροι συμπληρώνονται σύμφωνα με τις
οδηγίες συμπλήρωσης αυτών, οι οποίες παρέχονται στο
τέλος του Παραρτήματος «Β» και με βάση την Αρχική
Έγκριση Προμήθειας (Αναγκαιότητα−Σκοπιμότητα). Στις
περιπτώσεις προμήθειας Κύριου Αμυντικού Υλικού οι
ειδικοί όροι συμπληρώνονται με βάση και την Μελέτη
Επιχειρησιακών Απαιτήσεων και Προδιαγραφών Επι−
δόσεων (ΜΕΑΠΕ) του Επιχειρησιακού Φορέα μετά την
έγκριση αυτής αρμοδίως.
4. Όλοι οι όροι που αφορούν Αντισταθμιστικά Ωφε−
λήματα συμπληρώνονται για όλους τους Κλάδους των
Ενόπλων Δυνάμεων με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ.

5. Όλοι οι όροι που αφορούν Έργο Εγχώριας Βιομηχα−
νίας (ΕΕΒ), Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ) και
Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) συμπληρώνονται για
όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με μέριμνα
της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ.
6. Κατά τη συμπλήρωση των ειδικών όρων από τους
αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
τυχόν συμφωνίες που έχει αποδεχθεί η χώρα στο πλαί−
σιο συμμετοχής της σε Διεθνείς Αμυντικούς ή άλλους
Οργανισμούς, εγκύκλιοι διαταγές και Κατευθυντήριες
Οδηγίες (Κ.Ο.) που εκδίδονται από το ΥΠΕΘΑ, καθώς
επίσης και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους εφόσον αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από τον
ΥΕΘΑ. Δύνανται επίσης να λαμβάνονται υπόψη πρό−
τυπα και προδιαγραφές που εκδίδονται από Διεθνείς
Οργανισμούς.
7. Όπου στους ειδικούς όρους, χρησιμοποιείται ειδική
τεχνική ή επιχειρησιακή ορολογία θα πρέπει απαραί−
τητα να περιλαμβάνεται ο ορισμός αυτής και η πηγή
προέλευσης του ορισμού αυτής.
8. Κάθε ειδικός όρος χαρακτηρίζεται ως «Ουσιώδης»
ή «Μη Ουσιώδης». Ο καθορισμός γίνεται από τους αρ−
μόδιους, για τη συμπλήρωση, φορείς. Ένας ειδικός όρος
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΗΣ, αν και μό−
νον, αν, συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋ−
ποθέσεις:
α. Η, μη συμμόρφωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με αυτόν,
δεν μεταβάλλει:
(1) Τα τεχνικά στοιχεία των υλικών ή υπηρεσιών, ή
(2) Τη συμβατική αξία των προσφερομένων υλικών ή
υπηρεσιών
(3) Τη συνολική οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού
Δημοσίου
(4) Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, εφόσον περιέ−
χεται στους ειδικούς όρους.
β. Δεν επηρεάζει την αξιολόγηση των προσφορών
9. Όπου στο υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β», περι−
λαμβάνεται συγκεκριμένο λεκτικό, χωρίς οδηγίες συ−
μπλήρωσης, ο όρος περιέχεται στην προκήρυξη ή την
πρόσκληση αυτούσιος.
10. Το υπόδειγμα των ειδικών όρων όταν συμπληρωθεί
υποβάλλεται στο Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου της
ΓΔΑΕΕ ή στο Γραφείο Ελέγχου του Φορέα Οικονομικής
μέριμνας για θεώρηση. Ακολούθως, υποβάλλεται εισή−
γηση στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών
του φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση της
προμήθειας η οποία και γνωμοδοτεί στον ΕΟΕ.
11. Αν συντρέχει λόγος, κάποιος ειδικός όρος του Πα−
ραρτήματος «Β», να μην περιληφθεί στην προκήρυξη,
αυτό γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της
υπηρεσίας και γίνεται ρητή μνεία στην εισήγηση προς
την αρμόδια ΚΓΕΠ. Σε αυτήν την περίπτωση, και εφό−
σον εγκριθεί από τον ΕΟΕ, η σχετική εισήγηση μετά
τη γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ (δηλ. να μην περιληφθεί
ο όρος), τότε η αρίθμηση του όρου παραμένει και το
λεκτικό του όρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Δεν
απαιτείται η περίληψη του όρου». Με αυτόν τον τρόπο
τυποποιείται η μορφή των προκηρύξεων, διευκολύνονται
οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και καθίσταται
ταχύτερος ο έλεγχος από το Γραφείο Προληπτικού
Ελέγχου ή Γραφείου Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας
των φορέων.
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Άρθρο 3
Γενικοί και Ειδικοί Όροι σε Ειδικές Περιπτώσεις Δια−
πραγματεύσεων
[άρθρο 1 παρ. 9 στοιχείο γ΄ και άρθρο 4 παρ. γ΄ του
ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20)]
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια διενεργείται με
την ειδική περίπτωση της διαπραγμάτευσης με έγγραφη
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52
παρ. 3 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20), οι όροι συμφωνιών
είναι οι πλήρεις όροι διαγωνισμού (Παράρτημα «Α» και
Παράρτημα «Β» της παρούσας) με τις αναγκαίες προ−
σαρμογές στον τρόπο προμήθειας χωρίς διαγωνισμό.
2. Οι διαμορφωθέντες, με βάση τα Παραρτήματα
«Α» και «Β», όροι θεωρούνται από τη ΓΔΑΕΕ/Γραφείο
Προληπτικού Ελέγχου ή το Γραφείο Ελέγχου Οικονο−
μικής Μέριμνας του φορέα, και εγκρίνονται από τον
Έχοντα την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) ή Δικαιοδοσία
(ΕΟΔ) πριν την αποστολή πρόσκλησης συμμετοχής
των προμηθευτών σε διαπραγματεύσεις. Ακολούθως,
μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων και πριν την
κατακύρωση της προμήθειας, με ευθύνη της αρμόδιας
Επιτροπής Διαπραγματεύσεων, εντοπίζονται, αναλύο−
νται και αιτιολογούνται τυχόν διαφορές σε σχέση με
τους αρχικά εγκεκριμένους, εφόσον υπάρξουν, όρους
και υποβάλλεται σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας στην
αρμόδια Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών
η οποία και γνωμοδοτεί στον ΕΟΕ επί αυτών σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λήψη
απόφασης κατακύρωσης ή μη των αποτελεσμάτων των
διαπραγματεύσεων.
Άρθρο 4
Γενικοί και Ειδικοί Όροι σε Διακρατικές Συμφωνίες
[άρθρο 1 παρ. 9 στοιχείο α΄ και άρθρο 4 παρ. β΄
του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20)]
Στην περίπτωση που η προμήθεια διενεργείται με
Διακρατική Συμφωνία τότε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 49 παρ. 3 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20) οι
όροι των συμφωνιών και συμβάσεων, οι διαδικασίες χο−
ρηγήσεων και ο τρόπος υλοποίησης τους καθορίζονται
κάθε φορά μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών με τον όρο της αμοιβαιότητας,
ενώ τα σχέδια των συμβάσεων ή συμφωνιών που κα−
ταρτίζονται χρειάζονται την έγκριση του ΚΥΣΕΑ.
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Άρθρο 5
1. Η μεταφορά των γενικών και ειδικών όρων στο κεί−
μενο της κατακυρωτικής απόφασης και στο κείμενο
της σύμβασης, κατά της φάση της κατάρτισης αυτών,
εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του αρμόδιου για την
κατάρτιση των σχεδίων κατακυρωτικής απόφασης και
σύμβασης φορέα ή υπηρεσίας των Κλάδων των Ενό−
πλων Δυνάμεων ή της ΓΔΑΕΕ.
2. Ο αρμόδιος για την κατάρτιση του σχεδίου κατακυ−
ρωτικής απόφασης ή σύμβασης, φορέας θα πρέπει να
συνυποβάλλει στη ΓΔΑΕΕ/Γραφείο Προληπτικού Ελέγ−
χου ή το Γραφείο Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας του
φορέα, Φύλλο Αντιστοίχισης των όρων της προκήρυξης
ή πρόσκλησης με τους όρους της κατακυρωτικής και
της σύμβασης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρ−
τήματος «Γ».
Άρθρο 6
1. Όλες οι προτάσεις τροποποίησης ή συμπλήρωσης
της παρούσης θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΔΑΕΕ.
2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή συ−
μπλήρωση της παρούσας, αυτή αντικαθίσταται στο
σύνολό της.
Άρθρο 7
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθμ.
248638/17.7.2008 υπουργική απόφαση «Γενικοί και Ειδι−
κοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού» (ΦΕΚ Β΄ 1430)
καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 8
Η παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί αναπόσπα−
στο ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματά της «Α», «Β» και
«Γ».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Υπόδειγμα Γενικών Όρων Προμηθειών
Αμυντικού Υλικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα Ειδικών Όρων Προμηθειών
Αμυντικού Υλικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Φύλλο Αντιστοίχησης Όρων Προκήρυ−
ξης – Κατακυρωτικής Απόφασης – Σύμβασης
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ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Γενικά Στοιχεία
Εφαρμοστέο Δίκαιο

(ΓΟ−1.) Η παρούσα προκήρυξη διέπεται από την ακό−
λουθη νομοθεσία:
Ν.5227/1931 (ΦΕΚ 292Α/26.8.1931) «Περί Μεσαζόντων»
Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ 251Α/23.11.1970) «Περί Οικονομικής
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90Α/4.5.1974) «Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεων Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ).
Ν.Δ.764/1978 (ΦΕΚ 49Α/5.4.1978) «Περί Απαλλαγής εκ
των υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων Κρατήσεων, των πά−
σης φύσεως δαπανών εις βάρος των ειδικών προγραμ−
μάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων Δυνά−
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α/11.6.1986) «Σχέσεις Κράτους−Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις»
Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147Α/3.9.1993) «Ρύθμιση Θεμάτων που
αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτι−
κούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»
Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημο−
σίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» [Άρθρο 1
και 5β) ΙΙ εξαιρεί τις προμήθειες του ΥΠΕΘΑ]
Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35Α/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης
και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκη−
σης και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων
διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2984/2002
(ΦΕΚ 15Α/31.1.2002) «Οργανωτικά Θέματα του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας».
Ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173Α/24.8.1995) «Πρόληψη και κατα−
στολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις − Ολο−
μέλεια Αρείου Πάγου – Διαιτησίες και άλλες διατά−
ξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3424/2005 (ΦΕΚ
305Α/13.12.2005) «Τροποποίηση συμπλήρωση και αντι−
κατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173Α) και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρη−
ματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες
διατάξεις».
Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλ−
λων διατάξεων».
Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επε−
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 8 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ
84Α/15.3.2000) «Ίδρυση εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004
Α.Ε.” προστασία ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων και
άλλες διατάξεις» και με το Άρθρο 34 του ν. 2915/2001
(ΦΕΚ 109Α/29.5.2001) «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικα−
σίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δι−
κονομικές και συναφείς ρυθμίσεις» και ισχύει.
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε από τον ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9Α/30.1.2001) «Πρόγραμ−
μα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρο−
νισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»,

τον ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α/11.2.2004) «Καθιέρωση συ−
στήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδο−
τικότητας και άλλες διατάξεις», τον ν. 3242/2004 (ΦΕΚ
102Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λει−
τουργία της Κυβέρνησης, της διοικητικής διαδικασίας
και τους Ο.Τ.Α.», τον ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α/16.6.2005)
«Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», και τον ν. 3448/2006 (ΦΕΚ
57Α/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης» και ισχύει.
Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»
Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα φό−
ρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως ισχύει κάθε φορά
Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102Α/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων Με−
τοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλ−
λες διατάξεις»
Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143Α/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύ−
ναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηρι−
οποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενη−
μέρωσης και άλλες διατάξεις»
Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002) «Ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη
Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Κατα−
στρατηγήσεων Κατά την Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005
(ΦΕΚ 279Α/2005) «Περί μέτρων διασφάλισης της δια−
φάνειας»
Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες
για την Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη
Βασικών Τομέων του Εμπορίου και της Αγοράς − Θέ−
ματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
Ν.3433/2006 (ΦΕΚ 20Α/7.2.2006) «Προμήθειες αμυντι−
κού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθη−
κε με το Άρθρο 37 του ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38Α/29.2.2008)
«Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού
ΥΠΕΘΑ και άλλες διατάξεις»
Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημο−
σιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.»
Π.Δ.774/1980 (ΦΕΚ 189Α/22.8.1980) «Περί Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου Ισχύουσες Διατάξεις»
Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ 164Α/24.10.1984) «Αστικός Κώδικας
και Εισαγωγικός του Νόμος».
Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ 66Α/11.4.1996): «Περί Ονομαστικοποίη−
σης των Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμη−
θειών του Δημοσίου»
Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138Α/3.6.2003): «Περί Καταπολέμη−
σης Καθυστερήσεως Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλ−
λαγές»
Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ 76Α/10.4.2006) «Διάρθρωση, αρμοδι−
ότητες και στελέχωση των ΓΔ ΥΠΕΘΑ» όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 70/2007 (ΦΕΚ 85Α/24.4.2007) «Τροπο−
ποίηση π.δ.73/2006 (Διάρθρωση ΓΔ ΥΠΕΘΑ».
Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.32007): «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
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2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα−
ψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη−
ρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/
ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 2005».
Π.Δ.3/2008 (ΦΕΚ 3Α/14.1.2008) «Μητρώο Κατασκευα−
στών Αμυντικού Υλικού».
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276Β/1.10.2002)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της υπέυθυνης δήλωσης του Άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)».
Με την υπ’ αριθμ. Φ.120/1/136775 Σ.486 (ΦΕΚ
336Β/16.3.2005) υπουργική απόφαση «Κύρωση από το
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βι−
ομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
Με την υπ’ αριθμ. 125695/Ε3/5695 (ΦΕΚ 1412Β/21.11.2000)
υπουργική απόφαση «Έλεγχος διακίνησης προϊόντων
«Διττής Χρήσης».
Με την υπ’ αριθμ. Φ.600/311054//Σ.572 (ΦΕΚ
733Β/31.5.2005) υπουργική απόφαση «Περί λειτουργίας
και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν
ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολε−
μικού υλικού καθώς και των Δικαιολογητικών και δια−
δικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών
«κατασκευής», «διάθεσης» και «μεταφοράς»».
Με την υπ’ αριθμ. 2458 (ΦΕΚ 267Β/1.3.2005) κοινή
υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της
καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάστα−
ση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μη−
τρώου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92605
(ΦΕΚ 1334Β/21.9.2005) ομοία κοινή απόφαση «Αυτεπάγ−
γελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενι−
κής και δικαστικής χρήσης» και κωδικοποιήθηκαν με το
π.δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
Με την υπ’ αριθμ. 248629 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006)
υπουργική απόφαση «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστο−
λών του ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των
Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).»
Με την υπ’ αριθμ. 248630 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός Δικαιολογητικών και
Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Ει−
σαγωγής (ή Πιστοποιητικό Διεθνούς Εισαγωγής), Εξαγω−
γής, Μεταφοράς (εντός ημεδαπής), Πιστοποιητικού Τελι−
κού Χρήστη (End user certificate), Διαμετακόμιση μέσω
Ελλάδος, «Γενική άδεια κατασκευής − Εμπορίας» των
προϊόντων − υλικών που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 1
του ν. 2168/1993, στον εγκριθέντα σύμφωνα με απόφαση
του ΥΠΕΘΟ Στρατιωτικού Καταλόγου (υπ’ αριθμ. από−
φαση 2641/Ε3/3327/15.7.1992) και των καταλόγων ελεγ−
χόμενων προϊόντων «Διττής Χρήσεως» του Κανονισμού
Συμβουλίου της Ε.Ε. 1334/2000 καθώς και των τροπο−
ποιήσεων του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νο−
μοθεσία με απόφαση του ΥΠΕΘΟ (υπ’ αριθμ. 125695/
Ε3/5695/21.12.2000) και προορίζονται για τις Ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.».
Με την υπ’ αριθμ. 248631 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006)
υπουργική απόφαση «Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παρα−
λαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού
σύμφωνα με το ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλι−
κού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).».
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Με την υπ’ αριθμ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης
Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Προμήθεια
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
Με την υπ’ αριθμ. Φ.095/444744/Σ.3334 (ΦΕΚ 1615/
Β/2.11.2006) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση Οικονο−
μικής Εξουσίας στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Δι−
εύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων για
την απομείωση των εγγυητικών επιστολών των Συμ−
βάσεων Α.Ω.».
Με την υπ’ αριθμ. 247717 (ΦΕΚ 867Β/4.6.2007) υπουρ−
γική απόφαση «Ίδρυση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ανωτάτου Συμβουλίου Προμηθειών Αμυντικού Υλικού,
σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 3433/2006 «Προμήθει−
ες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’
20/7.2.2006).».
Με την υπ’ αριθμ. Φ.800/87/131377 Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/
Β/6.8.2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κόστους
παροχής υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού,
Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884
ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών
Εργαστηρίων.».
Με την υπ’ αριθμ. 246883 (ΦΕΚ 482Β/18.3.2008) υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός μεθόδου αξιολόγησης προ−
σφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφο−
ράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων
Δυνάμεων».
Με την υπ’ αριθμ. 248297 (ΦΕΚ 1225Β/1.7.2008) υπουρ−
γική απόφαση «Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) επί
των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυ−
νάμεων».
Με την υπ’ αριθμ. 248298 (ΦΕΚ 1322Β/8.7.2008) υπουργι−
κή απόφαση «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προ−
μηθειών αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
Με την υπ’ αριθμ. 248299 (ΦΕΚ 1323Β/8.7.2008) υπουρ−
γική απόφαση «Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.)
επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων
Δυνάμεων».
Με την υπ’ αριθμ. 20977 (ΦΕΚ 1673Β/23.8.2007) υπουρ−
γική απόφαση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μη−
τρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005».
Με την υπ’ αριθμ. 249139 (ΦΕΚ 1929Β/24.9.2007) υπουρ−
γική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας.»
Με την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ 2300Β/3.12.2007)
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας
των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Πε−
ριφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνά−
μεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρ−
τώνται από αυτές.».
Κανονισμός Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας
Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1334/2000 (Εφημ. Ε.Κ. L 159
της 30.6.2000) του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000,
περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ει−
δών και τεχνολογίας διπλής χρήσης.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2432/2001 (Εφημ. Ε.Κ. L 338 της
20.12.2001) του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2001,
για την τροποποίηση και την αναπροσαρμογή του κα−
νονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1334/2000 περί κοινοτικού συ−
στήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολο−
γίας διπλής χρήσης.
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Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΙΟΥ (Εφημ. Ε.Κ./L 25/30.1.2003) της 21ης Ιανουαρίου
2003 σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλο−
νται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και στρατιωτι−
κού εξοπλισμού.
Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1183/2007 (ΕΕ L 278 της
22.10.2007) του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007
, για την τροποποίηση και την αναπροσαρμογή του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστή−
ματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας
διπλής χρήσης και της διόρθωσης αυτού (ΕΕ L 298 της
16.11.2007).
Με την υπ’ αριθμ. 98/733/ΔΕΥ (Εφημ. Ε.Κ. L 351 της
29.12.1998) κοινή δράση της 21ης Δεκεμβρίου 1998 που
θεσπίστηκε από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου Κ.3
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το
αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απόφαση−Πλαίσιο αριθ. 2003/568/ΔΕΥ (Εφημ. Ε.Κ. L
192/31.7.2003) του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτι−
κό τομέα.
Με την υπ’ αριθμ. 2005/60/ΕΚ (Εφημ. Ε.Κ. L 309/25.11.2005)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόλη−
ψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ−
στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρα−
τίας.
Με την υπ’ αριθμ. 2007/64/ΕΚ (Εφημ. Ε.Κ. L 319/5.12.2007)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πλη−
ρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/
ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ.
Ισχύς εγγράφων
(ΓΟ−2.) Πριν την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού
α. Η ισχύουσα νομοθεσία υπερισχύει κάθε άλλου κει−
μένου
β. Οι ειδικοί όροι της παρούσας υπερισχύουν των γε−
νικών όρων αυτής
(ΓΟ−3.) Η παρούσα υπερισχύει της προσφοράς του
υποψηφίου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−4.) Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού και τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συ−
νέδριο του καταρτισθέντος με βάση την κατακύρωση
σχεδίου σύμβασης, οι όροι της κατακυρωτικής διατα−
γής υπερισχύουν των όρων της προσφοράς.
Ορισμοί
(ΓΟ−5.) Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται οι
ακόλουθοι ορισμοί:
α. Αναθέτουσα Αρχή: Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕ−
ΘΑ η οποία μεριμνά για την έκδοση της κατακυρωτι−
κής διαταγής των αποτελεσμάτων, όπως αυτή καθορί−
ζεται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
β. Προμηθευτής: Ως προμηθευτής νοείται ο πάροχος
ή ο υποψήφιος πάροχος των υλικών ή/και υπηρεσιών
που αφορούν στην προμήθεια.

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές: Είναι οι τεχνικές απαιτή−
σεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντι−
κειμενικά, ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την
οποία προορίζεται από τον φορέα.
δ. Τεχνικές Περιγραφές: Η τεχνική περιγραφή περι−
λαμβάνει γενικά στοιχεία (τεχνικά − επιχειρησιακά), με
τα οποία είναι δυνατή η επιλογή εκείνου του υλικού που
εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του χρήστη, όταν, από
το υλικό αυτό, διατίθενται στην αγορά άλλα ομοειδή,
καθώς και κριτήρια αξιολόγησης των υλικών.
ε. Πρότυπα: Ως πρότυπα νοούνται οι τεχνικές προδι−
αγραφές που έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμέ−
νο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρ−
κή εφαρμογή.
στ. Κατασκευαστικά Σχέδια: Περιλαμβάνουν επί μέ−
ρους πληροφορίες αναγκαίες για την κατασκευή ενός
συνόλου ή υλικού (όπως πρώτη ύλη, μέθοδοι κατασκευ−
ής, κατεργασίες, μορφή, διαστάσεις, ανοχές).
ζ. Στοιχεία Αναγνώρισης: Στοιχεία αναγνώρισης κάθε
υλικού είναι ο αριθμός ονομαστικού που απονέμεται
σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του
NATO (NATO STOCK NUMBER − NSN) ή κατ’ άλλον τρό−
πο ή ο ειδικός αριθμός υλικού που αποδίδεται από τον
κατασκευαστή του (PART NUMBER − Ρ/Ν, ή REFERENCE
NUMBER − R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτι−
κά με τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (NCAGE).
Τα στοιχεία αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών,
συμπληρώνονται απαραίτητα με τα τεχνικά χαρακτηρι−
στικά που αντιστοιχούν στο NSN, Ρ/Ν ή R/N των υλικών,
όπως αυτά παρέχονται από τους καταλόγους υλικών
του NATO ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια.
η. Παράδοση: Η παράδοση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗ θεωρείται ότι συνετελέσθη, όταν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
παραδώσει όλα τα συμβατικά είδη:
(1) Στο χρόνο που προβλέπεται από τη σύμβαση.
(2) Συνοδευόμενα με όλα τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση παραστατικά.
(3) Στον προκαθορισμένο από τη σύμβαση τόπο.
(4) Στην ποσότητα που προβλέπεται από τη σύμβα−
ση.
θ. Εμπρόθεσμη παράδοση: Νοείται κατ’ αρχήν κάθε
παράδοση συμβατικού είδους όταν συντρέχουν όλες οι
προϋποθέσεις της παραγράφου (η) ανωτέρω και εφό−
σον υπογραφεί Πρωτόκολλο Παραλαβής.
ι. Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ): [Α3Π2 ν.δ.
721/1970] Ως «Οικονομική εξουσία» νοείται «το δικαίω−
μα προς λήψιν αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων
κατά τας κειμένας διατάξεις». Ο ΕΟΕ προμήθεια ορίζε−
ται στους ειδικούς όρους.
ια. Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (Α.Ω.): [Α2 υπ’ αριθμ.
248298 υπουργική απόφαση] Αντισταθμιστικά Ωφελήμα−
τα (ΑΩ) είναι οι συμπληρωματικές παροχές στα πλαίσια
μίας συγκεκριμένης προμήθειας, οι οποίες υλοποιούνται
ως ανταπόδοση / επιστροφή προς τη χώρα–αγοραστή,
μέρους της εξοπλιστικής δαπάνης με ευθύνη των μη εγ−
χώριων προμηθευτών και μετά από έλεγχο των αρμο−
δίων υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και αποτελούν υποχρέωση
που απορρέει από τη σύμβαση κύριας προμήθειας. Τα
ΑΩ είναι ανταποδοτικό συμπλήρωμα της προμήθειας
αμυντικού υλικού και ως εκ τούτου δεν πρέπει να επι−
βαρύνουν τη συνολική χρηματική δαπάνη της.
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ιβ. Εγχώρια Βιομηχανία−Βιοτεχνία: [Α1Π5 υπ’ αριθμ.
248297 υπουργική απόφαση] Είναι η Βιομηχανία−Βιοτεχνία
που λειτουργεί νομίμως, ως αυτοδιοικούμενη οντότητα,
στην ημεδαπή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για οντότητα
ημεδαπών ή αλλοδαπών συμφερόντων, και είναι κατα−
χωρημένη στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλι−
κού, το οποίο τηρείται από τη ΓΔΑΕΕ/ ΔΑΕΤΕ.
ιγ. Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ): [Α30Π2
ν.3433/2006 και Α3Π1α υπ’ αριθμ. 248299 υπουργική
απόφαση] Νοείται η καθαρή εγχώρια αξία του έργου
που απαιτείται να ανατεθεί στην εγχώρια βιομηχανία –
βιοτεχνία ως ποσοστό της αξίας της προμήθειας. Στα
πλαίσια της αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφο−
ρών, η Ε.Β.Σ. προσμετράται επί της αξίας των υλικών
στην κατασκευή των οποίων, σύμφωνα με την προσφο−
ρά των υποψηφίων προμηθευτών, θα συμμετάσχει η εγ−
χώρια βιομηχανία– βιοτεχνία.
ιδ. Έργο Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΒΒ): [Α4 υπ’ αριθμ.
246883 υπουργική απόφαση] Είναι το άθροισμα των
αποδεκτών έργων που ανατίθενται στην εγχώρια βιομη−
χανία με δείκτη Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ)
μεγαλύτερου ή ίσου του 35%
ιε. Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ): [Α30Π2
ν.3433/2006 και Α3Π1β υπ’ αριθμ. 248299 υπουργική από−
φαση] Νοείται η αξία η οποία προστίθεται από την εγ−
χώρια βιομηχανία–βιοτεχνία, κατά την κατασκευή – με−
ταποίηση – συναρμολόγηση – διάθεση αμυντικών υλικών
ή την παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με προμήθεια
αμυντικού υλικού, υπό την έννοια της ανάλωσης (κό−
στους) των καθαρά εγχωρίων πόρων ή συντελεστών
παραγωγής και διάθεσης, συμπεριλαμβανομένου του
καθαρού προ φόρων κέρδους. Η ΕΠΑ υπολογίζεται σύμ−
φωνα με τον τύπο, που περιλαμβάνεται στην σχετική με
την ΕΠΑ υπουργική απόφαση και χρησιμοποιείται και
για τον υπολογισμό της Ε.Β.Σ.
ιστ. Δείγματα της Υπηρεσίας: [Α54Π1α ν.3433/2006]
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα των υπη−
ρεσιακών φορέων για τους οποίους προορίζονται τα
προς προμήθεια υλικά, βάσει των οποίων θα πραγμα−
τοποιηθεί η προμήθεια.
ιζ. Δείγματα προμηθευτών: [Α54Π1β ν.3433/2006] Στην
κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέ−
τουν οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, όταν απαιτείται, κατά τη διε−
νέργεια του διαγωνισμού.
ιη. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά:
[Α54Π1γ ν.3433/2006] Στην κατηγορία αυτή υπάγονται
τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παρα−
λαβής προς δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν
οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ σε εκτέλεση συμβάσεων.
ιθ. Συντομογραφίες
ΑΕΠ: Αρχική Έγκριση Προμήθειας
ΑΩ: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα
ΕΒΣ: Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή
ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
ΕΕΠ: Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών
ΕΠΑ: Ελληνική Προστιθέμενη Αξία
ΥΕΘΑ: Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Ειδικές Ρήτρες
Δικαιώματα Πνευματικής και
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΓΟ−6.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε
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θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί στο τρίτο
μέρος εξαιτίας της ακούσιας ή εκούσιας παραβίασης
δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας
λόγω της συμμετοχής του στην προμήθεια αυτή.
(ΓΟ−7.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η
οποία πηγάζει εκ της ακούσιας ή εκούσιας παραβία−
σης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δικαιωμάτων πνευματικής
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εξαιτίας της χρήσης πλη−
ροφοριών, στοιχείων ή δεδομένων που θα περιέλθουν
σε γνώση του Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην προμήθεια των ει−
δών ή/και υπηρεσιών της παρούσας.
Έκδοση Αδειών Εξαγωγής
(ΓΟ−8.) [Α47Π2κστ ν.3433/2006] Θέματα σχετικά με το
χρόνο έκδοσης και παράδοσης των αδειών εξαγωγής
καθορίζονται στους ειδικούς όρους.
Ευθύνη Έναντι Τρίτων
(ΓΟ−9.) [Α65 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται
για τη ζημία που προκαλείται σε τρίτους και οφείλεται
σε ελάττωμα του προϊόντος του. Η ευθύνη αυτή διαρκεί
καθ' όλο το χρόνο για τον οποίο ο κατασκευαστής έχει
εγγυηθεί τη δομική ακεραιότητα και την αξιόπιστη λει−
τουργία του και αφορά ζημίες που προκαλούνται από
ελαττώματα στο σχεδιασμό, τη δομή, τη σύσταση του
προϊόντος και των υλικών από τα οποία αυτό συντίθε−
ται, καθώς και σε ελαττώματα ή ατέλειες που οφείλο−
νται στην κατασκευή του προϊόντος.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Συστατικά Μέρη
(ΓΟ−10.)[Α25Π2 ν.3433/2006] Η παρούσα προκήρυξη
απαρτίζεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.
(ΓΟ−11.) [Α27Π2 ν.3433/2006] Όλοι οι γενικοί όροι της
παρούσας προκήρυξης είναι ουσιώδεις όροι.
(ΓΟ−12.) [Α27Π2 ν.3433/2006] Από τους Ειδικούς Όρους,
ουσιώδεις είναι οι όροι που ορίζονται.
(ΓΟ−13.) [Α25Π1 ν.3433/2006] Οι υποχρεώσεις αυτών
που συμμετέχουν σε διαγωνισμό προμηθειών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και οι όροι διενέργειας αυτού, περιλαμ−
βάνονται αναλυτικά στην παρούσα.
(ΓΟ−14.) [Α47Π9 ν.3433/2006] Η παροχή πληροφορι−
ών στους υποψήφιους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, καθώς και η δι−
εξαγωγή σχετικού διαγωνισμού γίνεται με βάση τους
όρους της παρούσας.
Διάθεση Κειμένου
(ΓΟ−15.) [Α25Π3 ν.3433/2006] Το κείμενο της προκή−
ρυξης διατίθεται στους υποψηφίους ή στον υποψήφιο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με καταβολή τιμήματος όπως καθορίζε−
ται στην υπ’ αριθμ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006
υπουργική απόφαση).
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ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
−−−−−−−−−−−−−−−−−
Αρμόδιοι Φορείς

(ΓΟ−16.) Ο ΕΟΕ, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και οι αρμόδι−
οι φορείς που αφορούν την παρούσα προμήθεια καθο−
ρίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−17.) [Α47Π2δ ν.3433/2006] Το όνομα, η διεύθυνση, ο
αρμόδιος υπάλληλος, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιο−
τυπικού μηχανήματος (FAX) και ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου (e−mail της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνι−
σμό, περιλαμβάνονται στους ειδικούς όρους.
Είδος Διαγωνισμού
(ΓΟ−18.) [Α47Π2α ν.3433/2006] Το είδος του διαγωνι−
σμού και τα στοιχεία της σχετικής εντολής διενέργειας
της προμήθειας καθορίζονται στους ειδικούς όρους.
Προθεσμίες
(ΓΟ−19.) [Α24Π4 ν.3433/2006] Ο υπολογισμός των
προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα [π.δ.456/1984 (ΦΕΚ
164Α/24.10.1984)].
(ΓΟ−20.) [Α28Π6 ν.3433/2006] Προσφορά που περιέρχε−
ται στην υπηρεσία, πριν από την ημερομηνία διενέργει−
ας του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζεται αλλά παραδί−
δεται στην ΕΔΔ, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
που καθορίζεται στους ειδικούς όρους, προκειμένου να
αποσφραγιστεί μαζί με τις υπόλοιπες προσφορές.
(ΓΟ−21.) [Α28Π6 ν.3433/2006] Προσφορά που υποβάλλε−
ται ή περιέρχεται στην υπηρεσία, εκπρόθεσμα επιστρέ−
φεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς να αποσφραγιστεί.
(ΓΟ−22.) [Α27Π11 ν.3433/2006] Μετά την κατάθεση της
προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή από−
κρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. Διευ−
κρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται
μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή είτε
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της ΑΝΑΘΕΤΟΥ−
ΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφω−
να με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
(ΓΟ−23.) [Α24Π1β ν.3433/2006] Εφόσον, από τους εν−
διαφερόμενους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα,
αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχε−
τικής αίτησης.
(ΓΟ−24.) [Α24Π1γ ν.3433/2006] Εφόσον ζητηθούν εγκαί−
ρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγ−
γραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργό−
τερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
(ΓΟ−25.) [Α24Π3 ν.3433/2006] Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή της, να μεταθέσει
την ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετο−
χής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροπο−
ποιήσεις των όρων της παρούσας. Όταν η μετάθεση
γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας,

η νέα ημερομηνία θα ορίζεται με την παραπάνω από−
φαση, η οποία θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο σχετικό όρο της παρούσας και μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την τελευταία διατύπωση που ακολου−
θήθηκε. Εφόσον τροποποιηθούν οι όροι της παρούσας,
θα ορισθεί νέα προθεσμία υπόβολής αιτήσεων συμμε−
τοχής και προσφορών
(ΓΟ−26.) [Α23Π2 ν.3433/2006] Ενδεχόμενη αναβολή δι−
αγωνισμού, με τη νέα προθεσμία διεξαγωγής του, δη−
μοσιεύεται όπως η αρχική προκήρυξη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−27.) [Α47Π2ε ν.3433/2006] Η ημερομηνία αποστο−
λής περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίση−
μων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημο−
σίευση, καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−28.) [Α47Π2στ ν.3433/2006] Η προθεσμία μέσα στην
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την
αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, τα σχε−
τικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να κατα−
βληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς
και τους όρους πληρωμής αυτού καθορίζεται στους ει−
δικούς όρους.
(ΓΟ−29.) [Α47Π2ιδ ν.3433/2006] Η προθεσμία για την
παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία
και η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν κα−
θορίζονται στους ειδικούς όρους.
Επανάληψη Διαγωνισμού
(ΓΟ−30.) [Α47Π2ιη ν.3433/2006] Οι λόγοι επανάληψης
ή όχι του ιδίου διαγωνισμού, εκτός των περιπτώσεων
που αναφέρονται στους γενικούς όρους περιλαμβάνο−
νται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Αντικείμενο Προμήθειας
Αντικείμενο Προμήθειας
(ΓΟ−31.) [Α1Π3 ν.3433/2006] Η προκήρυξη αφορά την
προμήθεια προϊόντων που προορίζονται για στρατιω−
τικούς σκοπούς σύμφωνα με το εδ. 1 του άρθρου 1 του
ν.3433/2006, τα οποία εμπίπτουν στον κατάλογο των
όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού, που προβλέ−
πεται στις παραγράφους 1 εδ. β' και 2 του άρθρου 296,
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ).
(ΓΟ−32.) [Α1Π5 ν.3433/2006] Η προμήθεια αφορά «Αμυ−
ντικό Υλικό» με την έννοια της παρ. 3 του Άρθρου 1 του
ν.3433/2006 όπως αυτά προσδιορίστηκαν με την υπ’
αριθμ. 121078 (ΦΕΚ Β’ 1850/21.12.2006) υπουργική από−
φαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτούμενα Υλικά και Υπηρεσίες
Τρόπος Προσδιορισμού Υλικών και Υπηρεσιών
(ΓΟ−33.) Η παρούσα προκήρυξη αφορά την προμήθεια
των υλικών και υπηρεσιών όπως αυτά περιγράφονται
στους ειδικούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−34.) [Α47Π2β ν.3433/2006] Το είδος, οι τεχνικές
προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού, το αντικεί−
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μενο εργασίας, εργολαβίας και παροχής υπηρεσιών κα−
θορίζονται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−35.) [Α47Π2λδ ν.3433/2006] Οι απαιτήσεις διαθεσι−
μότητας και χρησιμοποίησης των υλικών καθορίζονται
στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−36.) [Α27Π6 ν.3433/2006] Τα ανταλλακτικά, ο εξο−
πλισμός, τα μέσα και οι υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης
για τα προσφερόμενα υλικά περιλαμβάνονται στους ει−
δικούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−37.) [Α47Π2λγ ν.3433/2006] Οι απαιτήσεις αρχικής
υποστήριξης δύο (2) ετών τουλάχιστον (συσκευές ελέγ−
χου − συντήρησης, ανταλλακτικά, εκπαίδευση, τεχνική
βοήθεια), καθορίζονται στους ειδικούς όρους
(ΓΟ−38.) [Α47Π2κθ ν.3433/2006] Η υποχρέωση κωδικο−
ποίησης των υλικών καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
Ποσότητα Υλικών και Διάρκεια Υπηρεσιών
(ΓΟ−39.) [Α47Π2β ν.3433/2006] Η απαιτούμενη ποσό−
τητα των προς προμήθεια υλικών και η διάρκεια των
απαιτούμενων υπηρεσιών περιγράφονται στους ειδι−
κούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−40.) [Α47Π2ιζ ν.3433/2006] Η δυνατότητα στους
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή
για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας καθορίζεται
στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−41.) [Α47Π6 και Α27Π1ζ ν.3433/2006] Η αυξομείω−
ση των ποσοτήτων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
καθοριζόμενο στους ειδικούς όρους, ως δικαίωμα θα
ασκηθεί με την κατακυρωτική απόφαση.
Δικαιώματα προαίρεσης
(ΓΟ−42.) [Α47Π2ιζ ν.3433/2006] Τα προαιρετικά υλικά
και υπηρεσίες τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά στην προσφορά των ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, πε−
ριγράφονται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−43.) [Α47Π6 ν.3433/2006] Η άσκηση του δικαιώμα−
τος προαίρεσης, ως συμπληρωματική προμήθεια, διέ−
πεται από τους ίδιους όρους της κύριας προμήθειας,
με εξαίρεση το χρόνο παράδοσης και τις τιμές που οι
τελευταίες είναι ίδιες ή μικρότερες των αντίστοιχων
της προμήθειας.
(ΓΟ−44.) [Α47Π6 ν.3433/2006] Για την άσκηση οποιουδή−
ποτε δικαιώματος προαίρεσης απαιτείται προηγούμενη
έγκριση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Τρόπος Προμήθειας
Τρόπος πραγματοποίησης προμήθειας
(ΓΟ−45.) Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τον τρό−
πο που καθορίζεται στους ειδικούς όρους παρούσας.
Πηγή Χρηματοδότησης
(ΓΟ−46.) [Α47Π2ι ν.3433/2006] Η πηγή χρηματοδότη−
σης καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
Δείγματα Υπηρεσίας
(ΓΟ−47.) [Α54Π3α ν.3433/2006] Τα δείγματα της Υπηρε−
σίας, ο αριθμός αυτών των δειγμάτων και κάθε σχετικό
με αυτά θέμα καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
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(ΓΟ−48.) [Α54Π2α ν.3433/2006] Κάθε δείγμα της Υπη−
ρεσίας είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρ−
κές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική
εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγε−
θος των δειγμάτων της Υπηρεσίας ορίζονται στους ει−
δικούς όρους.
(ΓΟ−49.) [Α54Π6 ν.3433/2006] Εάν τα δείγματα τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά είναι ευπαθή ή επικίνδυνα,
ο υπηρεσιακός φορέας και ο πρόεδρος της αρμόδιας
ΕΕΠ αντίστοιχα υποχρεούται να αναγράφει τούτο επί
του δείγματος στην ελληνική γλώσσα και να καθορίζει
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
(ΓΟ−50.) [Α54Π7 ν.3433/2006] Οι υποψήφιοι ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΕΣ μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος,
κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από
τους ειδικούς όρους, είτε με απλή μακροσκοπική εξέτα−
ση από τους ενδιαφερόμενους είτε με λήψη αντιγράφου
ή απεικόνισης, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
(ΓΟ−51.) [Α54Π11 ν.3433/2006] Στον συμβασιούχο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το επί−
σημο δείγμα της υπηρεσίας ή μέρος αυτού, ανάλογα με
τη φύση του υλικού, για να χρησιμεύσει κατά την κα−
τασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αρ−
γότερο με την παράδοση του υλικού.
(ΓΟ−52.) [Α54Π12α ν.3433/2006] Η επιστροφή των δειγ−
μάτων της Υπηρεσίας, γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέ−
ρες από την επιστροφή τους από την αρμόδια ΕΕΠ και
αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμ−
βατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του φορέα.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Δικαίωμα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Δικαίωμα Συμμετοχής
(ΓΟ−53.) [Α26Π1α, Α26Π1β και Α27Π10α ν.3433/2006] Δι−
καίωμα συμμετοχής στην παρούσα προμήθεια έχουν:
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β. Κοινοπραξίες ή ενώσεις ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.
Βιομηχανική Ασφάλεια
(ΓΟ−54.) [Α68Π2 ν.3433/2006] Η παρούσα προμήθεια δι−
έπεται από τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Βιο−
μηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.), ο οποίος έχει ως αντι−
κείμενο την καθιέρωση μέτρων για την προστασία του
εθνικού διαβαθμισμένου υλικού από τις βιομηχανίες και
άλλες επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου. Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέ−
ματα ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού και συμβάσε−
ων, οργάνωσης των υπηρεσιών ασφαλείας του ΥΠΕΘΑ,
επιθεωρήσεων και κυρώσεων, ως και εξουσιοδοτήσεων
προσωπικού για διαβαθμισμένες πληροφορίες και λοι−
πές λεπτομέρειες.
(ΓΟ−55.) [Α8 υπ’ αριθμ. 248297 υπουργική απόφαση] Για
την προστασία του διαβαθμισμένου υλικού, οι εγχώρι−
ες βιομηχανίες–βιοτεχνίες, οι υποκατασκευαστές και οι
άλλες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση
διαβαθμισμένου έργου για την Ε.Β.Σ. είναι απαραίτητο
να κατέχουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό βιομη−
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χανικής ασφάλειας. Οι απαιτήσεις βιομηχανικής ασφά−
λειας εφαρμόζονται τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και
στο προσωπικό που χρησιμοποιείται για τον συγκεκρι−
μένο τύπο εργασίας.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
(ΓΟ−56.) [Α26Π2 ν.3433/2006] Οι συμμετέχοντες στους
διαγωνισμούς υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους,
τα εξής δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, του τελευταίου τρι−
μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικά−
σθηκαν σε ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις του
άρθρου 59 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προ−
κύπτει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε άλλη ανά−
λογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή έκδοσης απόφα−
σης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχεί−
ρισης ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή,
τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4)
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, και από τις αρμόδιες αρχές
της χώρας αυτής.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγ−
γέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή τα οποία πρέπει
να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη δι−
ενέργεια του διαγωνισμού.
(6) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού απαιτείται η υπο−
βολή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση περί εγγρα−
φής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού που τηρείται από τη
Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσε−
ων (ΓΔΑΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 3/2008
(ΦΕΚ 3Α/14.1.2008).
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγ−
γράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικά−
σθηκαν σε αδικήματα αντίστοιχα των εμπορίας ναρκω−
τικών ουσιών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας και εγκλημά−
των κατά της ζωής της ποινικής νομοθεσίας της χώ−
ρας τους.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δι−
καστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστα−
σης τους, από το οποίο προκύπτει ότι :

(α) δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε εκκαθά−
ριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε άλλη ανάλογη κα−
τάσταση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
σε κατάσταση πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης ανα−
γκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
σε άλλη ανάλογη διαδικασία
(β) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημε−
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελ−
ματικές οργανώσεις.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α' ή β', κα−
θώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
προς τούτο εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου τους.
δ. Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που συμμετέχει στην Κοινοπραξία.
ε. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των αλ−
λοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων:
(1) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου ότι εί−
ναι αναγνωρισμένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι και κατέ−
χουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις σχετικές
διατάξεις.
(2) Δικαιολογητικά του Οίκου από τα οποία να είναι
εμφανές ότι αυτοί είναι οι αντιπρόσωποι του κατά το
χρονικό διάστημα του διαγωνισμού.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας του Οίκου,
θεωρημένη από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή,
για την ύπαρξη και τη λειτουργία του Οίκου.
στ. [Α26Π1στ ν.3433/2006] Οι αντιπρόσωποι κατασκευ−
αστών προσκομίζουν, επιπλέον, και βεβαίωση του κατα−
σκευαστικού οίκου ότι τα προσφερόμενα από αυτούς
υλικά, που πρέπει να αναγράφονται με πλήρη στοιχεία
αναγνώρισης στη βεβαίωση, είναι γνήσια και πρόσφα−
της κατασκευής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους
ειδικούς όρους της παρούσας.
ζ. Οι αντιπρόσωποι αναγνωρισμένων εμπορικών οίκων
θα προσκομίζουν, επιπλέον, και επικυρωμένο αντίγρα−
φο της άδειας της κατασκευάστριας εταιρίας, προς τον
Οίκο τον οποίο εκπροσωπούν ότι επιτρέπει την εμπο−
ρία των προϊόντων της.
(ΓΟ−57.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Σε περί−
πτωση κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφο−
ρά θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται με την προσφο−
ρά και συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων
με το οποίο (κατ’ ελάχιστον) δηλώνουν από κοινού ότι
αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκ−
πλήρωση του έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένω−
σης ή της κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται,
με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για λο−
γαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα
της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τον
διαγωνισμό έγγραφο. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να
ορίζονται επίσης το μέρος του έργου που αναλαμβά−
νει κάθε μέλος της κοινοπραξίας – ένωσης στο σύνολο
της προσφοράς και το μέλος που αναλαμβάνει το συ−
ντονισμό της κοινοπραξίας – ένωσης για την υλοποίη−
ση του έργου.
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(ΓΟ−58.) [Α26Π2 ν.3433/2006] Εφόσον οι ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΕΣ συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατι−
κό εκπροσώπησης.
(ΓΟ−59.) [Α26Π3 ν.3433/2006] Εάν σε κάποια Χώρα δεν
είναι δυνατόν να εκδοθούν τα παραπάνω έγγραφα ή
αυτά που μπορούν να εκδοθούν δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν
από υπεύθυνη δήλωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιο−
γράφου της χώρας του.
(ΓΟ−60.) [Α27Π13α και Α27Π13β ν.3433/2006] Πέραν των
προαναφερομένων δικαιολογητικών συμμετοχής, όλοι
οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, υποχρεούνται να υποβάλλουν στα
λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής και υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στο φά−
κελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
(ΓΟ−61.) [Α26Π5 ν.3433/2006] Τα εν λόγω δικαιολογη−
τικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί−
γραφα, τα δε ξένης προέλευσης να είναι επισήμως με−
ταφρασμένα και επικυρωμένα. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτό−
τυπη.
(ΓΟ−62.) [Α26Π6 ν.3433/2006] Η παράλειψη προσκόμι−
σης κάποιου από τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση
μαζί με την προσφορά συνεπάγεται την απόρριψή της
ως απαράδεκτης.
(ΓΟ−63.) [Α43Π1 π.δ. 60/2007] Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ,
εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση
των ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, μπορεί να απευθύνεται στις αρ−
μόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεω−
ρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των
υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες
αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημέ−
νο σε άλλο κράτος μέλος, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μπο−
ρεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα
αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του
κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψή−
φιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υπο−
ψηφίου ή του προσφέροντος.
(ΓΟ−64.) [Α49 π.δ. 60/2007] Η αναθέτουσα αρχή μπο−
ρεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώ−
νουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα
που υπέβαλαν.
Αποκλεισμός Προμηθευτών
(ΓΟ−65.) [Α47Π2ια ν.3433/2006] Τα στοιχεία και δικαιο−
λογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κα−
τώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων
προκειμένου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να δύνα−
ται να λάβει μέρος και τα οποία η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
απαιτεί από τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ καθορίζονται στους
ειδικούς όρους. [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Η
αξιολόγηση πλήρωσης των προϋποθέσεων θα γίνεται
από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σε χρόνο και με τρόπο
που καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−66.) [Α47Π2ια ν.3433/2006] Με απόφαση ΥΕΘΑ,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτι−
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κής Επιτροπής Προμηθειών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ,
η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για πα−
ροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
του αρμόδιου για την υλοποίηση των προμηθειών φο−
ρέα εκάστου κλάδου των ΕΔ, είναι δυνατό να αποκλει−
σθεί, οριστικά ή για ορισμένο χρόνο, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
από τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς το Δημόσιο
και αποδεδειγμένης κακής πίστης.
(ΓΟ−67.) [Α4Π4 ν.3310/2005] ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ οι οποί−
οι συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή
κοινοπραξίας εξωχώριες (OFF−SHORE) εταιρείες, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν.3310/2005
αποκλείονται.
(ΓΟ−68.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Με από−
φαση ΥΕΘΑ μετά από εισήγηση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ είναι δυνατός ο αποκλεισμός του ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗ για την παρούσα προμήθεια εάν κατά τη διενέργεια
της προμήθειας και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην κατοχή των μετοχών
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή της κοινοπραξίας που συνεπάγε−
ται τον έλεγχο της διοίκησης της ή αλλαγή στην κα−
τοχή μετοχών ή μετασχηματισμός αυτού σε άλλη εται−
ρική μορφή.
(ΓΟ−69.) [Α43Π1 π.δ. 60/2007] Αποκλείεται από τη
συμμετοχή, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του
οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, για έναν ή περισσό−
τερους από τους ακόλουθους λόγους:
α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ.
98/773/ΔΕΥ Κοινής Δράσης του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.12.1998)
β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 2 της 2003/568/ΔΕΥ (Εφημ. Ε.Κ./L
192/31.7.2003) απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου του
Συμβουλίου.
γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβα−
σης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ−
φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995).
δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρι−
ότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2331/1995 (ΦΕΚ
173Α/24.8.1995) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποί−
ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
άλλες ποινικές διατάξεις − Ολομέλεια Αρείου Πάγου
– Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθη−
κε με τον ν.3424/2005 (ΦΕΚ 305Α/13.12.2005) «Τροποποί−
ηση συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του
ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173Α) και προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και άλλες διατάξεις» και την Οδηγία
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου (Εφημ. Ε.Κ./L 309/25.11.2005) σχετικά με την πρό−
ληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ−
στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρα−
τίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2007/64/ΕΚ
(Εφημ. Ε.Κ./L 319/5.12.2007) Οδηγία.
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(ΓΟ−70.) [Α43Π2 π.δ. 60/2007] Κάθε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβα−
ση, όταν:
α. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασι−
ών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκα−
τάστασής του.
β. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρό−
μοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
γ. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που
έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπι−
στώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγω−
γή του.
δ. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέ−
ση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγ−
μένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
ε. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφά−
λισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκα−
τάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
στ. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του
όσο και του ελληνικού δικαίου.
ζ. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται στο πλαί−
σιο της προμήθειας ή όταν δεν έχει παράσχει τις πλη−
ροφορίες αυτές.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτήσεις Προσφορών
Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών
(ΓΟ−71.) [Α55Π9 ν.3433/2006] Προσφορά που δεν εί−
ναι σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους της παρούσας,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(ΓΟ−72.) [Α28Π1 ν.3433/2006] Οι προσφορές πρέπει να
είναι έγγραφες, διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα,
εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στους ειδικούς
όρους της παρούσας. Είναι δυνατή η κατάθεση ξενό−
γλωσσης προσφοράς που υποβάλλεται απευθείας από
αλλοδαπό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εφόσον συνοδεύεται από επί−
σημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε αυτήν την
περίπτωση υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνι−
κά εγχειρίδια και τεχνικά φυλλάδια, που συνοδεύουν
την προσφορά δύνανται να είναι στην αγγλική γλώσ−
σα. [Α28Π5 ν.3433/2006] Προσφορές που δεν πληρούν
τον παρόντα όρο δεν λαμβάνονται υπόψη.
(ΓΟ−73.) [Α27Π1 ν.3433/2006] Οι έγγραφες προσφορές
όσων συμμετέχουν πρέπει, επί ποινή απορρίψεως:
α. [Α27Π1α ν.3433/2006] Να είναι σφραγισμένες.
β. [Α27Π1β ν.3433/2006] Να μην έχουν ξυσίματα, σβησί−
ματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, πα−

ρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις, που να μπο−
ρούν να θέσουν σε αμφιβολία τους όρους, τις τιμές ή
την ταυτότητα των προμηθευτών, εκτός εάν έχουν επι−
κυρωθεί κανονικά από τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ή τους νό−
μιμους πληρεξούσιούς τους που τις υπογράφουν.
δ. [Α27Π1δ ν.3433/2006] Να αναγράφουν την ακριβή δι−
εύθυνση του καταστήματος και της κατοικίας του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ, το τηλέφωνο (FAX, e − mail εφόσον υπάρ−
χουν) και τα στοιχεία της ταυτότητας του.
ε. [Α27Π1ε ν.3433/2006] Να είναι σαφείς και πλήρεις.
στ. [Α27Π1στ ν.3433/2006] Να περιέχουν υπεύθυνη δή−
λωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75/11.6.1986) αυτών που
συμμετέχουν ότι έλαβαν γνώση των Γενικών και Ειδι−
κών Όρων της παρούσας και ότι αποδέχονται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις ισχύουσες δι−
ατάξεις που αφορούν τις προμήθειες των Ενόπλων Δυ−
νάμεων.
ζ. [Α27Π1ζ ν.3433/2006] Να αναγράφουν τα ποσοστά
αυξομείωσης των υπό προμήθεια ποσοτήτων που ανα−
φέρονται στους ειδικούς όρους της παρούσας χωρίς
μεταβολή των όρων προσφοράς ή της τιμής μονάδας
αυτών. [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Σε περί−
πτωση παραβίασης του όρου (δηλαδή μεταβολής των
όρων ή της τιμής μονάδας των προσφερόμενων υλι−
κών ή υπηρεσιών), θα θεωρηθεί ως αντιπροσφορά και
η προσφορά απορρίπτεται.
η. [Α27Π1η ν.3433/2006] Να περιλαμβάνουν το δικαί−
ωμα προαίρεσης (OPTION), σύμφωνα με τους ειδικούς
όρους της παρούσας.
θ. [Α33Π4β ν.3433/2006] Προσφορές οι οποίες δεν κα−
λύπτουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υλικών ή εί−
δος υπηρεσιών όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους
της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
(ΓΟ−74.) [Α27Π2 ν.3433/2006] Προσφορά που υποβάλ−
λεται υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(ΓΟ−75.) [Α27Π13 ν.3433/2006] Οι προσφορές υποβάλ−
λονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης που καθορί−
ζεται στους ειδικούς όρους της παρούσας και με τον
τρόπο που καθορίζεται σε αυτούς.
(ΓΟ−76.) [Α47Π2λβ ν.3433/2006] Οι προσφορές θα πρέ−
πει να περιλαμβάνουν ανάλυση του κινδύνου πραγμα−
τοποίησης της προμήθειας, όπως καθορίζεται στους
ειδικούς όρους.
Ειδικές Απαιτήσεις Προσφορών Ενώσεων
Προμηθευτών ή Κοινοπραξιών
(ΓΟ−77.) [Α27Π10α ν.3433/2006] Οι Ενώσεις ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΩΝ ή των Κοινοπραξιών υποβάλλουν κοινή προσφο−
ρά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ που συμμετέχουν στην κοινοπρα−
ξία είτε από εκπρόσωπο της εξουσιοδοτημένο με συμ−
βολαιογραφική πράξη.
(ΓΟ−78.) [Α27Π10α ν.3433/2006] Σε προσφορά Ενώσεων
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ή Κοινοπραξιών απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού
που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της.
(ΓΟ−79.) [Α27Π10β ν.3433/2006] Ειδικά για τις προσφο−
ρές των Ενώσεων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ή των Κοινοπραξιών
με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινο−
πραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατα−
κύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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(ΓΟ−80.) [Α27Π10ε ν.3433/2006] Εάν λόγω αδυναμίας
για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
Ένωσης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ή της Κοινοπραξίας που υπέ−
βαλε προσφορά αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώ−
σεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή. [Α27Π10γ ν.3433/2006]. Εάν η παραπάνω ανικανό−
τητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβα−
σης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύ−
νη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους
ίδιους όρους. [Α27Π10δ ν.3433/2006]. Τα υπόλοιπα μέλη
της κοινοπραξίας και στις δύο προαναφερθείσες πε−
ριπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του
μέλους. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με από−
φαση του φορέα που εγκρίνει την προμήθεια ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής αυτού.
Αντιπροσφορές
(ΓΟ−81.) [Α29 ν.3433/2006] Αντιπροσφορές δεν γίνο−
νται δεκτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτήσεις Τεχνικών Προσφορών
Γενικές Απαιτήσεις Τεχνικών Προσφορών
(ΓΟ−82.) [Α55Π5 ν.3433/2006] Τεχνική προσφορά που
στο σύνολο της, κατά ρητή δήλωση του προσφέροντος,
διέπεται από ρήτρα σχετική με την προστασία του βι−
ομηχανικού απορρήτου ή της πνευματικής ιδιοκτησίας
που δεν επιτρέπουν την αναλυτική, πλήρη και τεκμηρι−
ωμένη αξιολόγηση της προσφοράς αυτής σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της προκήρυξης δεν γίνεται αποδεκτή
και απορρίπτεται.
(ΓΟ−83.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Τυχόν
εμφάνιση τιμών σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής
Προσφοράς», που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οι−
κονομικής Προσφοράς», αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Δείγματα Προμηθευτών
(ΓΟ−84.) [Α28Π3 ν.3433/2006] Τα δείγματα υλικού που
προβλέπεται από τους ειδικούς της παρούσας ότι πρέ−
πει να παραδοθούν, πρέπει να κατατεθούν στην Υπη−
ρεσία πριν από το διαγωνισμό, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγ−
ματος δεν απαιτείται εάν έχει ήδη κατατεθεί κατά την
αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό.
[Α28Π5 ν.3433/2006] Προσφορές που δεν πληρούν τον
παρόντα όρο δεν λαμβάνονται υπόψη.
(ΓΟ−85.) [Α28Π4 ν.3433/2006] Στις περιπτώσεις αυ−
τές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται
η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπά−
νω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο περιέρχεται
στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επο−
μένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
το δε αποδεικτικό αποστολής περιέχεται απαραίτητα
στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. [Α28Π5
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ν.3433/2006] Προσφορές που δεν πληρούν τον παρόντα
όρο δεν λαμβάνονται υπόψη.
(ΓΟ−86.) [Α54Π2α ν.3433/2006] Κάθε δείγμα ανάλογα
με τη φύση του προς προμήθεια υλικού πρέπει να είναι
σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχε−
τική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρα−
κτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγ−
μάτων ορίζονται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−87.) [Α54Π3β ν.3433/2006] Τα δείγματα των Προ−
μηθευτών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία εις δι−
πλούν (δείγμα − αντίδειγμα) με εξαίρεση τα δείγματα
τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν
μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.
(ΓΟ−88.) [Α54Π4 ν.3433/2006] Δείγματα που προσκομί−
ζονται από τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ πέραν των καθοριζο−
μένων στους ειδικούς όρους, δεν γίνονται δεκτά.
(ΓΟ−89.) [Α54Π5 ν.3433/2006] Δείγματα που δεν είναι
κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την προκήρυξη δεν γίνονται δεκτά.
(ΓΟ−90.) [Α54Π6 ν.3433/2006] Εάν τα δείγματα είναι
ευπαθή ή επικίνδυνα, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται
να αναγράφει τούτο επί του δείγματος στην ελληνική
γλώσσα και να καθορίζει τον τρόπο φύλαξης και συ−
ντήρησης τους.
(ΓΟ−91.) [Α54Π9 ν.3433/2006] Η επισημοποίηση των
δειγμάτων και αντιδειγμάτων, που καταθέτουν οι ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΕΣ κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά
την κατακύρωση της προμήθειας, γίνεται από την ΕΔΔ,
η οποία σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ενισχύεται
με ειδικό ή ειδικούς εμπειρογνώμονες.
(ΓΟ−92.) [Α54Π12β ν.3433/2006] Η επιστροφή των δειγ−
μάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώ−
θηκε η προμήθεια, γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ−
ρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης,
με μέριμνα και ευθύνη τούτων. [Α54Π13 ν.3433/2006] Τα
δείγματα που δεν παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα πα−
ραπάνω εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής και
φύλαξης τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του
Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των ΕΔ, για τον οποίο
διενεργείται η προμήθεια, άλλως καταστρέφονται από
οριζόμενη προς τούτο επιτροπή.
Προέλευση και Κατασκευή Προσφερομένων Ειδών
(ΓΟ−93.) [Α27Π17α ν.3433/2006] Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ υπο−
χρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών σύμφωνα με
τους όρους της προκήρυξης. Προσφορά στην οποία δεν
υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται ως απα−
ράδεκτη.
(ΓΟ−94.) [Α27Π17α ν.3433/2006] Ο προσφέρων πρέπει
να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο
οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόμενα υλικά, κα−
θώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην
οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
(ΓΟ−95.) [Α27Π17α ν.3433/2006] Εφόσον για την παρα−
γωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φά−
σεις κατασκευής πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά
το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατά−
στασης του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κα−
θεμία από αυτές τις φάσεις όπως τούτο καθορίζεται

31616

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στους ειδικούς όρους της παρούσας. Προσφορά στην
οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
(ΓΟ−96.) [Α27Π17α ν.3433/2006] Μετά την υποβολή της
προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου
που δηλώθηκε. Αν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυ−
παρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφο−
ρά, η προσφορά απορρίπτεται και στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ποινή αποκλεισμού από τις προμήθειες
των ΕΔ, μετά από γνώμη του αρμόδιου για την αξιολό−
γηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Παράλληλα για το συγκεκριμένο Έλληνα ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗ ενημερώνεται αρμοδίως το Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού που τηρείται από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.
(ΓΟ−97.) [Α27Π17α ν.3433/2006] Η προσφορά απορρί−
πτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που
δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των
υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους δι−
αγωνισμούς των ΕΔ που ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
(ΓΟ−98.) [Α27Π17β ν.3433/2006] Όταν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
δεν κατασκευάζει τα υλικά μερικώς ή ολικώς σε δικό
του εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψει στην προσφο−
ρά και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά,
με την οποία ο νόμιμος εκπρόοσωπος του εργοστασίου
δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας
σε περίπτωση κατακύρωσης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υπέρ
του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
(ΓΟ−99.) [Α27Π17γ ν.3433/2006] Μετά την υπογραφή
της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της σύμ−
βασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγι−
νε η κατακύρωση. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας μπορεί
να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ, η αλλαγή του εργοστασίου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
(ΓΟ−100.) [Α27Π17δ ν.3433/2006] Κατασκευή υλικού σε
εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προ−
σφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας συ−
νεπάγεται την κήρυξη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εκπτώτου από
τη σύμβαση και επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών
ρητρών.
Διασφάλιση Ποιότητας
(ΓΟ−101.) [Α2 ν.3433/2006] Οι διαδικασίες της κρατικής
διασφάλισης ποιότητας για την προμήθεια και παρο−
χή υπηρεσιών αμυντικού υλικού, με εξαίρεση απλά υλι−
κά εμπορίου χαμηλής τεχνολογίας, διέπονται από τα
εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα της σειράς AQAP (Allied
Quality Assurance Procedures), και ISO (International
Standardisation Organization) σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις του ν.3433/2006.
(ΓΟ−102.) [Α2 ν.3433/2006] Η πιστοποίηση του Συστή−
ματος Διασφάλισης Ποιότητας του ανάδοχου ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ − κατασκευαστή πάσης φύσης υλικών θα γίνε−
ται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους ειδικούς όρους
της παρούσας.
(ΓΟ−103.) [Α38Π2 ν.3433/2006] Για τη διασφάλιση ποι−
ότητας και τον ποιοτικό έλεγχο εφαρμόζεται ο ισχύων
κάθε φορά Κανονισμός Κρατικής Διασφάλισης Ποιότη−
τας του ΥΠΕΘΑ.
*02022112910080056*

(ΓΟ−104.) [Α47Π2λα ν.3433/2006] Οι απαιτήσεις σχετι−
κά με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ και του σχεδίου Ποιότητας καθορίζονται στους
ειδικούς όρους.
(ΓΟ−105.) [Α47Π2κδ ν.3433/2006] Ο τρόπος ποιοτι−
κού ελέγχου των υλικών καθορίζεται στους ειδικούς
όρους.
(ΓΟ−106.) [Α39Π2 ν.3433/2006] Όταν τα υλικά εισάγο−
νται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση τούτων
ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπο−
ρεί να αναθέσει τον ποιοτικό έλεγχο σε αρμόδιο κρα−
τικό φορέα ή σε διεθνές γραφείο ελέγχου πιστοποιη−
μένο από αρμόδιο κρατικό φορέα. Το διεθνές γραφείο
ελέγχου εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτω−
ση αυτή η οριστική ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνε−
ται στην Ελλάδα από την αρμόδια ΕΕΠ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
(ΓΟ−107.) [Α39Π3 ν.3433/2006] Έναντι του διεθνούς γρα−
φείου ελέγχου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει τις εξής υποχρε−
ώσεις:
α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργα−
τοτεχνικό προσωπικό ιδίως για τη μετακίνηση, τη μετα−
τόπιση, τη στοιβασία του προς έλεγχο υλικού.
β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας
του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη δι−
άθεσή του.
γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη
ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα
του ελέγχου.
δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς
γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης
της παραγγελίας.
ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διε−
θνές γραφείο ελέγχου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βαρύνεται με
τα έξοδα που προκύπτουν από τον απαιτούμενο δεύτε−
ρο έλεγχο ή ελέγχους.
(ΓΟ−108.) [Α39Π4 ν.3433/2006] Εάν δεν προσέλθει
έγκαιρα ο εκπρόσωπος του διεθνούς γραφείου ελέγ−
χου για τον έλεγχο του υλικού, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπο−
χρεούται να απευθυνθεί στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, για
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
(ΓΟ−109.) [Α39Π6 ν.3433/2006] Το διεθνές γραφείο
ελέγχου υποχρεούται, εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγ−
χο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγ−
χου αλλά να ενημερώσει αμέσως την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέ−
ρω ενέργειες του.
(ΓΟ−110.) [Α39Π8 ν.3433/2006] Για την παραλαβή αμυ−
ντικού υλικού από το εξωτερικό εκτός από τα παρα−
πάνω απαιτείται:
α. Η εξασφάλιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότη−
τας από τον αρμόδιο κρατικό φορέα της χώρας προ−
έλευσης.
β. Για χώρες που δεν διαθέτουν Κυβερνητικό Ποιοτικό
Έλεγχο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες αντί−
στοιχων διεθνών οργανισμών ή γραφείων για την έκδο−
ση των σχετικών πιστοποιητικών. Το είδος του ποιοτι−
κού ελέγχου και ο διεθνής οργανισμός ή γραφείο, που
θα τον πραγματοποιήσει, προτείνεται από τον ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ και ορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ.
γ. Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, για χώρες που δεν διαθέτουν
Κυβερνητικό Ποιοτικό Έλεγχο, στην τεχνική τους προ−
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σφορά αναφέρουν τον αρμόδιο φορέα τον οποίο προ−
τίθενται να χρησιμοποιήσουν για την έκδοση του πι−
στοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, το οποίο πρέπει
να είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονι−
σμό Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΔΑΕΕ και τους σχε−
τικούς Κανονισμούς του NATO.
δ. Για υλικό που κατασκευάζεται σε χώρα μη μέλος
του NATO η αναφορά του κόστους του Κυβερνητικού
Ποιοτικού Ελέγχου στην οικονομική προσφορά του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ είναι απαραίτητη.
(ΓΟ−111.) [Α39Π9 ν.3433/2006] Για τα υπόλοιπα υλικά,
τα σχετικά πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που
απαιτούνται κατά περίπτωση καθορίζονται στους ειδι−
κούς όρους της παρούσας.
Φόρτωση−Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό
(ΓΟ−112.) [Α47Π2κη ν.3433/2006] Οι λεπτομέρειες για
τον τρόπο μεταφοράς ειδών που προμηθεύονται από
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ εκτός της Ελληνικής Επικράτειας κα−
θορίζονται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−113.) [Α47Π2κγ ν.3433/2006] Ο επιθυμητός χρόνος
φόρτωσης και ο τρόπος παράδοσης υλικών καθορίζε−
ται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−114.) [Α34Π1 ν.3433/2006] Στις περιπτώσεις που ζη−
τείται στους ειδικούς όρους της παρούσας παράδοσης
«FOB» σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους
(INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου,
η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα
και δαπάνη του αγοραστή.
(ΓΟ−115.) [Α34Π1 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μετά
την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει
από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγγραφες οδηγίες σχε−
τικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώ−
σεις παράδοσης η επιλογή του μεταφορικού μέσου γί−
νεται με μέριμνα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με τους
εξής περιορισμούς:
α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους
σταθμούς ή λιμάνια χωρίς τη συγκατάθεση της ΑΝΑ−
ΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
β. Εάν το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, η μεταφορά
υπόκειται στους όρους και συμφωνίες των κωδικοποιη−
μένων Ρητρών Μεταφοράς (CLASSIFICATION CLAUSES).
Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατά−
στρωμα του πλοίου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά
στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−116.) [Α34Π2 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αμέ−
σως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τη−
λεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να πε−
ριλαμβάνονται τουλάχιστον:
α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστω−
σης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β. Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του
πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του.
γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και
αριθμοί, καθώς και η περιεχόμενη ποσότητα και το βά−
ρος (μικτό − καθαρό) ανά κιβώτιο.
δ. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού
μέσου στον τόπο προορισμού.
(ΓΟ−117.) [Α34Π3 ν.3433/2006] Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ως άνω
τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα
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υπερημερίας και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους
ή χώρους διαμετακόμισης (transit) των συμβατικών υλι−
κών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέ−
σου μέχρι την παραλαβή τους.
Ασφάλιση ειδών προέλευσης εξωτερικού
(ΓΟ−118.) [Α47Π2κε ν.3433/2006] Οι απαιτήσεις ασφάλι−
σης των ειδών καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−119.) [Α35Π1 ν.3433/2006] Σε περίπτωση που από
τους ειδικούς όρους προβλέπεται παράδοση σε σταθ−
μό προορισμού:
α. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλί−
σει τη μεταφορά των συμβατικών ειδών σε ασφαλιστι−
κή εταιρία με κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την
αρχή της καθολικότητας των κινδύνων.
γ. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται
και κίνδυνοι πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστι−
τούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε
φορά.
(ΓΟ−120.) [Α35Π2 ν.3433/2006] Σε περίπτωση που από
τους ειδικούς όρους προβλέπεται παράδοση στις εγκα−
ταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή σε σταθμό αναχώρη−
σης ή σε συνοριακό σταθμό της χώρας προέλευσης ή
ή όπως αλλιώς καθοριστεί στη σύμβαση:
α. Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιείται από τον
αγοραστή, με την τήρηση αυτών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1β και γ ανωτέρω.
β. Τυχόν επασφάλιστρα σε περίπτωση παράδο−
σης «CIF» ή σε περίπτωση «FOB», όπως αυτά καθο−
ρίζονται από τους τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους
(INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρί−
ου και εφόσον η επιλογή του πλοίου έγινε από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, λόγω ηλικίας του πλοίου ή άλλης αιτί−
ας, επιβαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και μπορούν να ει−
σπράττονται και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σχετικής σύμβασης.
(ΓΟ−121.) [Α35Π3 ν.3433/2006] Σε όλες τις περιπτώσεις
ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων
κινδύνων μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από
«αποθήκη σε αποθήκη» (WAREHOUSE TO WAREHOUSE),
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμά−
των στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες δια−
μετακόμισης (transit) του τόπου προορισμού των υλικών,
για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξη τους.
(ΓΟ−122.) [Α35Π4 ν.3433/2006] Η ασφάλιση πρέπει να
καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών προσαυξημέ−
νη κατά 5%.
Εκτελωνισμός ειδών προέλευσης εξωτερικού
(ΓΟ−123.) [Α36Π1 ν.3433/2006] Ο εκτελωνισμός διενερ−
γείται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε
κλάδου των ΕΔ, μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τον εκπρόσωπο του ή με αποστολή,
μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των υπηρεσιών των ΕΔ
που βρίσκονται στο εξωτερικό, των σχετικών για κάθε
περίπτωση δικαιολογητικών.
(ΓΟ−124.) [Α36Π2 ν.3433/2006] Τα παραπάνω δικαιο−
λογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο με τη
φροντίδα της υπηρεσίας των ΕΔ που πραγματοποιεί την
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παραλαβή, και η οποία ζητά συγχρόνως τη χορήγηση
αναστολής δασμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμβου−
λίου Ε.Ε. αριθ. 150/2003 (Εφημ. E.K./L 25/30.1.2003) και τον
εκτελωνισμό των ειδών. Μετά τον εκτελωνισμό τα είδη
αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή παραλαβών των
Ενόπλων Δυνάμεων για έλεγχο και σύνταξη των πρω−
τοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
(ΓΟ−125.) [Α36Π3 ν.3433/2006] Σε περίπτωση μη έγκαι−
ρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών εγγράφων, ο
εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύ−
ουν στην Ελληνική Νομοθεσία για κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση.
(ΓΟ−126.) [Α36Π4 ν.3433/2006] Οι ποσότητες πρώτων
υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων που πρόκειται
να εισαχθούν με αναστολή δασμών και φόρων, προκει−
μένου να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή αμυντικού
υλικού στην Ελλάδα, καθορίζονται από την αρμόδια υπη−
ρεσία της ΓΔΑΕΕ με τη θεώρηση καταστάσεων πρώτων
υλών, βάσει των οποίων η μεν Διεύθυνση Τελωνείων
Αττικής εκδίδει τις άδειες υπαγωγής στα ανασταλτι−
κά καθεστώτα (Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο
ή Ενεργητική Τελειοποίηση), τα δε Τελωνεία Εισαγω−
γής υπάγουν τις εισαγόμενες πρώτες ύλες στα εν λόγω
καθεστώτα με βάση τις παραπάνω άδειες.
(ΓΟ−127.) [Α47Π2κστ ν.3433/2006] Πρόσθετα θέματα
εκτελωνισμού των υλικών καθορίζονται στους ειδικούς
όρους.
Παράδοση υλικών
(ΓΟ−128.) [Α37Π1 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπο−
χρεούται να παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στη σύμβαση.
(ΓΟ−129.) [Α37Π2 ν.3433/2006] Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύ−
ρωσε την προμήθεια μετά από γνωμοδότηση της αρ−
μόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα
από σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που υποβάλ−
λεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου. Εάν ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν εί−
ναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέ−
ρες, μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ να παρατείνεται μέ−
χρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την ΕΕΠ,
μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτη−
θείσα παράταση. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτω−
τος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παρα−
δώσει το υλικό.
(ΓΟ−130.) [Α37Π3 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπο−
χρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την υπηρεσία υποδοχής των υλικών και την
ΕΕΠ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώ−
σει το υλικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την
παράδοση αυτού.
(ΓΟ−131.) [Α37Π4 ν.3433/2006] Μετά από κάθε προσκό−
μιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η πο−
σότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε.

(ΓΟ−132.) [Α37Π5 ν.3433/2006] Στις περιπτώσεις παρά−
τασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα στις διατάξεις
του ν.3433/06 όπως αυτός ισχύει.
(ΓΟ−133.) [Α37Π6 ν.3433/2006] Σε περίπτωση ανωτέρας
βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετα−
τεθεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύρωσε την προ−
μήθεια, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Στην
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. [Δεν προ−
βλέπεται στον ν.3433/2006] Ως ανωτέρα βία θεωρούνται
κατ’ αρχήν περιστατικά όλως απρόβλεπτα, απρόοπτα
και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλει−
ας και σύνεσης.
(ΓΟ−134.) [Α47Π2γ και Άρθρο 47 παρ. 2κγ ν.3433/2006]
Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης των υλι−
κών καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−135.) [Α47Π2κδ ν.3433/2006] Ο τρόπος ποσοτικού
ελέγχου των υλικών εξωτερικού καθορίζεται στους ει−
δικούς όρους.
Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών
(ΓΟ−136.) [Α62Π1 ν.3433/2006] Ο ποιοτικός έλεγχος και
η ποσοτική παραλαβή των προμηθειών καθορίζεται από
τους όρους συμφωνιών της σύμβασης που ισχύουν κάθε
φορά.
(ΓΟ−137.) [Α62Π2 ν.3433/2006] Ο ποιοτικός έλεγχος
και η ποσοτική παραλαβή των προμηθειών πραγμα−
τοποιείται από τις Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβών
(ΕΕΠ) που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του
ν.3433/2006 μέσα στην Ελλάδα, παρουσία του ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του διαχει−
ριστή που παραλαμβάνει το υλικό.
(ΓΟ−138.) [Α62Π3 ν.3433/2006] Για το σκοπό αυτόν, η
σύμβαση μαζί με τα επίσημα δείγματα αποστέλλεται
έγκαιρα στην οικεία υπηρεσία ελέγχου παραλαβών, για
την παραλαβή και εκτέλεση των παραπέρα συναφών
ενεργειών από την προς τούτο οριζόμενη επιτροπή.
(ΓΟ−139.) [Α62Π4 ν.3433/2006] Εφόσον προβλέπεται
από τους όρους της σύμβασης, η κατασκευή των υπό
προμήθεια ειδών παρακολουθείται σε όλα τα στάδια
της από όργανα της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου και
παραλαβής και, όπου απαιτείται, από όργανα της ΓΔΑ−
ΕΕ.
(ΓΟ−140.) [Α62Π5 ν.3433/2006] Η επιτροπή ελέγχου και
παραλαβών μπορεί να ζητήσει την ενίσχυση της με
πραγματογνώμονα εμπειροτεχνίτη ή επιστήμονα, για
εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού ελέγχου των πα−
ραλαμβανομένων ειδών.
(ΓΟ−141.) [Α62Π6 ν.3433/2006] Εάν η σύμβαση προβλέ−
πει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής
ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού
ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μα−
κροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημι−
κή εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συ−
ντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτε−
λέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του
είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολα−
βούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη
του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από
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την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλ−
λου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
(ΓΟ−142.) [Α62Π7 ν.3433/2006] Η επιτροπή παραλαβής,
πριν τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παρα−
λαβής, ελέγχει, εκτός από τα πιστοποιητικά ποιοτικού
ελέγχου, δελτία ποιοτικού ελέγχου εργοστασίων, δελτία
χημικών εξετάσεων κ.λπ. και η βεβαίωση ΑΥΚΥ περί πα−
ροχής από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ των απαιτούμενων στοι−
χείων κωδικοποίησης (όταν προβλέπεται κωδικοποίηση
του υλικού), καθώς και του πιστοποιητικού Ε.Π.Α. (όταν
προβλέπεται Ε.Π.Α.).
(ΓΟ−143.) [Α62Π8 ν.3433/2006] Για τον ποιοτικό έλεγχο
η επιτροπή προβαίνει, όπου απαιτείται, σε δειγματολη−
ψία του υλικού, όπως καθορίζεται στους όρους της σύμ−
βασης και καταρτίζει τελικά δύο δείγματα από τα οποία
το ένα στέλνει στο κατάλληλο Κρατικό Εργοστάσιο ή
Χημείο ή Εργαστήριο και σε περίπτωση αδυναμίας των
φορέων του Δημοσίου, σε εξειδικευμένο και επίσημα
αναγνωρισμένο φορέα του ιδιωτικού τομέα, το δε άλλο
στην υπηρεσία δειγμάτων της μονάδας παραλαβής του
υλικού για να χρησιμεύσει ως αντιδείγμα. Η υπηρεσία
ελέγχου παραλαβών μπορεί αυτεπάγγελτα να ζητήσει
επανεξέταση του αντιδείγματος από το ίδιο εργαστή−
ριο ή από άλλο κατά την κρίση της. Στην προκειμένη
περίπτωση εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του
άρθρου 62 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−144.) [Α62Π9 ν.3433/2006] Είδος που απαιτεί πρα−
κτική εφαρμογή και δοκιμασία αποστέλλεται σε αντί−
στοιχο συνεργείο των ΕΔ ή άλλου κρατικού φορέα ή
ιδιωτικού φορέα, σε περίπτωση αδυναμίας των φορέ−
ων του Δημοσίου. Ο αρμόδιος φορέας για τον ποιοτι−
κό έλεγχο, το είδος και η μέθοδος των δοκιμών, καθώς
και τα επιθυμητά αποτελέσματα καθορίζονται στους
όρους της σύμβασης. Δεν απαιτείται καθορισμός με−
θόδου ελέγχου και επιθυμητών αποτελεσμάτων για το
υλικό που ελέγχεται από κρατικούς φορείς, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη σύμβαση.
(ΓΟ−145.) [Α62Π10 ν.3433/2006] Σε περιπτώσεις που πα−
ραδίδεται πρώτη ύλη για την κατασκευή κάποιου εί−
δους, μπορεί να παρίσταται στη δειγματοληψία της
πρώτης ύλης και ο συμβασιούχος παρασκευαστής του
είδους και να λαμβάνει γνώση των σχετικών αποτελε−
σμάτων αυτής.
(ΓΟ−146.) [Α62Π11 ν.3433/2006] Οι παραλαβές ειδών
προέλευσης εξωτερικού πραγματοποιούνται στην Ελ−
λάδα κατ' αρχήν ποσοτικά. Ο ποιοτικός έλεγχος των
ειδών, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από σχετικό πι−
στοποιητικό Διεθνούς Γραφείου Ελέγχου ή αρμόδιας
Κρατικής Αρχής της χώρας παραγωγής του υλικού ή
του κατασκευαστικού οίκου ή της προβλεπόμενης από
το άρθρο 39 του ν.3433/2006 επιτροπής ελέγχου, πραγ−
ματοποιείται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό από επι−
τροπή ελέγχου παραλαβής που συγκροτείται από αξι−
ωματικούς ή και υπαλλήλους ειδικότητας, ανάλογης της
φύσης του υπό προμήθεια είδους, η οποία ορίζεται με
διαταγή του αρμόδιου διοικητή στον οποίο υπάγεται η
υπηρεσία ελέγχου παραλαβών προμηθειών. Αυτή με−
ταβαίνει στον τόπο παράδοσης του είδους μετά από
διαταγή του αρμόδιου φορέα, το παραλαμβάνει ύστε−
ρα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και φροντίζει
για τη μεταφορά του στα σημεία παράδοσης των ΕΔ
στην Ελλάδα.
(ΓΟ−147.) [Α62Π12 ν.3433/2006] Επί προμηθειών κυρίου
και λοιπού υλικού εξοπλιστικών προγραμμάτων εφαρ−
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μόζονται επιπροσθέτως και οι σχετικές διατάξεις του
άρθρου 39 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−148.) [Α62Π13 ν.3433/2006] Η δαπάνη για τον έλεγ−
χο των δειγμάτων − αντιδειγμάτων και των πρακτικών
εφαρμογών και δοκιμασιών υλικών βαρύνει τον ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ.
Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών
(ΓΟ−149.) [Α63Π1 ν.3433/2006] Η ΕΕΠ αποφασίζει σε
ολομέλεια και κατά πλειοψηφία και με υποχρεωτική
καταχώριση ονομαστικώς των θέσεων των μειοψηφού−
ντων και συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής, εάν τα είδη είναι σύμφω−
να με τους όρους της σύμβασης, ή πρωτόκολλο απόρ−
ριψης, εάν αυτά δεν συμφωνούν με αυτούς και θίγουν
τα συμφέροντα του Δημοσίου, και καθορίζει συγκε−
κριμένα τις παρεκκλίσεις των ειδών. Υποδείγματα των
πρωτοκόλλων ορίζονται στην Υ.Α. Aριθ. 248631 (ΦΕΚ
905Β/13.7.2006).
(ΓΟ−150.) [Α63Π2 ν.3433/2006] Το πρωτόκολλο παρα−
λαβής ή απόρριψης μέρους ή του συνόλου των συμ−
βατικών ειδών, αφού υπογραφεί από την επιτροπή και
ενώ στην παραλαβή παρίσταται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή ο
αντιπρόσωπος του και ο διαχειριστής της αντίστοιχης
διαχείρισης υλικών, αποστέλλεται το μεν πρωτόκολλο
παραλαβής στην υπηρεσία χρηματικής τακτοποίησης
της προμήθειας, το δε πρωτόκολλο απόρριψης στην
υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις περαι−
τέρω ενέργειες.
(ΓΟ−151.) [Α63Π3 ν.3433/2006] Η άρνηση του ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ ή του εκπροσώπου του να υπογράψει το σχετι−
κό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό.
(ΓΟ−152.) [Α63Π4 ν.3433/2006] Αντίγραφο του πρωτο−
κόλλου παραδίδεται:
α. Στη διαχείριση υλικού, που είναι αρμόδια για την
παραλαβή.
β. Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
γ. Στην Αρχή που προκάλεσε την προμήθεια.
δ. Στην υπηρεσία ελέγχου παραλαβών προμηθειών.
ε. Όπου απαιτείται.
(ΓΟ−153.) [Α63Π5 ν.3433/2006] Αν διαπιστωθεί, κατά
την παραλαβή συμβατικών ειδών, εκτροπή αυτών από
τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία όμως είναι τέτοια
που δεν καθιστά τα είδη ακατάλληλα για τη χρήση που
προορίζονται, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του
έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνω−
μοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να
εγκρίνεται μερική ή ολική παραλαβή των ειδών με μει−
ωμένη τιμή, ενώ το σχετικό ποσοστό μείωσης επί τοις
εκατό (%)της συμβατικής αξίας του υλικού προτείνε−
ται από την ΕΕΠ.
(ΓΟ−154.) [Α63Π6 ν.3433/2006] Σε περίπτωση οριστι−
κής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπο−
χρεωμένος εντός τακτής προθεσμίας να αντικαταστή−
σει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη. Η προθε−
σμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του
συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο
συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα
(30) ημερών. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη
του, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή
των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά
την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλ−
λεται πρόστιμο στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 10% επί της αντί−
στοιχης συμβατικής αξίας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου
του κλάδου των ΕΔ. Δεν επιστρέφονται τα απορριφθέ−
ντα πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύ−
χθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης
ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων.
Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέ−
ρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του
προστίμου, τα υλικά περιέρχονται στην κυριότητα του
Δημοσίου και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του
άρθρου 53 του ν.δ. 721/1970.
(ΓΟ−155.) [Α63Π7 ν.3433/2006] Η επιστροφή των υλι−
κών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παρα−
λαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) ημέρες του−
λάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του
έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, με την
οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου. Εάν παρέλ−
θει η προθεσμία αυτή και η τυχόν παράταση της και ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν παρέλαβε την απορριφθείσα πο−
σότητα, τότε η ποσότητα αυτή περιέρχεται στο Δημό−
σιο και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρ−
θρου 53 του ν.δ. 721/1970.
(ΓΟ−156.) [Α63Π8 ν.3433/2006] Με απόφαση του έχο−
ντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, μπορεί να εγκριθεί η επι−
στροφή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ των υλικών που απορ−
ρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την
προϋπόθεση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να καταθέσει χρηματι−
κή εγγύηση που καλύπτει την καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
Παραλαβές υλικών εσωτερικού
(ΓΟ−157.) [Α38Π1 ν.3433/2006] Η οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών διενεργείται από τριμελή
τουλάχιστον Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ),
με την παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή του νόμιμου εκ−
προσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή υλικού.
(ΓΟ−158.) [Α38Π2 ν.3433/2006] Η ποιοτική παραλαβή
οποιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να γίνει με
τους παρακάτω τρόπους είτε αθροιστικά είτε διαζευ−
κτικά:
α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών.
β. Με εργαστηριακή εξέταση.

γ. Με πρακτική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με
καταμέτρηση. Οι τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου ανα−
φέρονται στους όρους της σύμβασης.
(ΓΟ−159.) [Α38Π3 ν.3433/2006] Όταν απαιτείται δειγμα−
τοληψία εκτελείται με την παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗ ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Ο αριθμός, η ποσό−
τητα και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων καθορίζονται
στους όρους της σύμβασης. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ενημε−
ρώνεται με έγγραφη ειδοποίηση για τον τόπο και το
χρόνο της δειγματοληψίας, ενώ απουσία του δεν εμπο−
δίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
(ΓΟ−160.) [Α38Π4 ν.3433/2006] Προκειμένου για προ−
μήθειες μηχανημάτων γενικά, αυτά παραλαμβάνονται
μόνο μετά από δοκιμή τους σε λειτουργία, εκτός αν
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση.
(ΓΟ−161.) [Α38Π5 ν.3433/2006] Η συσκευασία των υλι−
κών που παραδίδονται πρέπει να είναι αυτή που ορί−
ζεται από τη σύμβαση ή διαφορετικά η τυποποιημένη
στο εμπόριο.
(ΓΟ−162.) [Α38Π5 ν.3433/2006] Τα είδη συσκευασίας
που χρησιμοποιήθηκαν για την παράδοση των υλικών
δεν επιστρέφονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−163.) [Α38Π6 ν.3433/2006] Για την οριστική ποιοτι−
κή και ποσοτική παραλαβή συντάσσεται από την ΕΕΠ
πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται στην
υπ’ αριθμ. 248631 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006) υπουργική από−
φαση, και υπογράφεται από την ΕΕΠ, τον ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗ και τον Διαχειριστή που το παραλαμβάνει.
(ΓΟ−164.) [Α47Π2γ ν.3433/2006] Ο χρόνος παραλα−
βής των υλικών εσωτερικού καθορίζεται στους ειδι−
κούς όρους.
(ΓΟ−165.) [Α47Π2κδ ν.3433/2006] Ο τρόπος ποσοτικού
ελέγχου των υλικών εσωτερικού καθορίζεται στους ει−
δικούς όρους.
Παραλαβές υλικών από το εξωτερικό
(ΓΟ−166.) [Α39Π1 ν.3433/2006] Ο ποσοτικός έλεγχος
των υλικών από το εξωτερικό καθορίζεται στη σύμβαση
με βάση την κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας.
(ΓΟ−167.) [Α39Π2 ν.3433/2006] Όταν τα υλικά εισάγο−
νται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση τούτων
ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπο−
ρεί να αναθέσει τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε
αρμόδιο κρατικό φορέα ή σε διεθνές γραφείο ελέγχου
πιστοποιημένο από αρμόδιο κρατικό φορέα. Το διεθνές
γραφείο ελέγχου εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. Στην
περίπτωση αυτή η οριστική ποιοτική και ποσοτική πα−
ραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρ−
μόδια ΕΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και
τις κείμενες διατάξεις.
(ΓΟ−168.) [Α39Π7 ν.3433/2006] Ο αγοραστής αντί να
αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπο−
ρεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους αξι−
ωματικούς ή υπαλλήλους, για τη διενέργεια του ελέγ−
χου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή
συντάσσει και υποβάλλει στην υπηρεσία πρακτικό του
διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
(ΓΟ−169.) [Α39Π10 ν.3433/2006] Οι επιτροπές ελέγχου
και παραλαβής προμηθειών προβαίνουν στην παραλα−
βή των υλικών εξωτερικού με βάση τα πιστοποιητικά
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ποιοτικού ελέγχου που αναφέρονται στις προηγούμε−
νες παραγράφους, μετά από ποσοτικό έλεγχο. Οι ΕΕΠ
προμηθειών μπορούν να εκτελούν πρόσθετους ελέγ−
χους για την τεκμηρίωση της ποιότητας των υλικών
(τελική πιστοποίηση ποιότητας).
(ΓΟ−170.) [Α47Π2γ ν.3433/2006] Ο χρόνος παραλαβής
των υλικών εξωτερικού καθορίζεται στους ειδικούς
όρους.
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής
(ΓΟ−171.) [Α64Π1 ν.3433/2006] Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν
συμφωνεί με την απόφαση της ΕΕΠ, με την οποία απορ−
ρίπτεται το σύνολο ή μέρος των υπό παραλαβή ειδών
ή γίνεται δεκτή η παραλαβή τους με έκπτωση, δικαιού−
ται να ζητήσει, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της
παραλαβής με έκπτωση τιμής, την παραπομπή της υπό−
θεσης σε δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και παρα−
λαβής. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται έγγραφα στον
αρμόδιο φορέα που πραγματοποιεί την προμήθεια.
(ΓΟ−172.) [Α64Π2 ν.3433/2006] Η δευτεροβάθμια επι−
τροπή ελέγχου και παραλαβής, αφού λάβει υπόψη το
σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία
και τις απόψεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή του νόμιμου εκ−
προσώπου του και αφού εξετάσει πάλι το υπό προμή−
θεια είδος με τον τρόπο που προβλέπει η σύμβαση και
επαναλάβει τους ελέγχους της πρωτοβάθμιας επιτρο−
πής ελέγχου και παραλαβής, γνωμοδοτεί κατά πλειο−
ψηφία, με πρακτικό:
α. Εάν εκδόθηκε η απόφαση της επιτροπής παραλα−
βών καλώς ή όχι.
β. Εάν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί
και ότι είναι ισότιμο με αυτό που καθορίζεται από τη
σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής, εφό−
σον οι διαφορές που εμφανίζονται είναι ασήμαντες και
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αλλά
σε ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του.
γ. Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερι−
κά με τη συμβατική τιμή ή με ελαττωμένη και σε ποιο
ποσοστό ή να απορριφθεί οριστικά.
(ΓΟ−173.) [Α64Π3 ν.3433/2006] Το πρακτικό της επι−
τροπής, που υπογράφεται από όσους συμμετείχαν σε
αυτή, υποβάλλεται στην υπηρεσία που συγκρότησε τη
δευτεροβάθμια επιτροπή, για έκδοση της σχετικής από−
φασης, από τον έχοντα την οικονομική εξουσία ή δι−
καιοδοσία. Μετά την έκδοση της απόφασης η δευτερο−
βάθμια επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχο
πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου ορίζεται σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 248631 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006) υπουρ−
γική απόφαση.
(ΓΟ−174.) [Α64Π4 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, εφό−
σον η διαφορά παραπέμφθηκε στη δευτεροβάθμια επι−
τροπή, δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δημόσιο αποζη−
μίωση για ζημία που υπέστη κατά το χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση της τελικής από−
φασης.
(ΓΟ−175.) [Α64Π5 ν.3433/2006] Η συγκρότηση της δευ−
τεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβής από
ανώτερους αξιωματικούς, που δεν πήραν μέρος στις
επιτροπές διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλα−
βής του είδους που επανεξετάζεται και από ένα μέλος
το οποίο αντιπροσωπεύει τον εμποροβιομηχανικό κλά−
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δο, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης της,
ορίζονται έγκαιρα από τον αρμόδιο φορέα πραγματο−
ποίησης της προμήθειας κατά περίπτωση. Στην παρα−
πάνω επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν και μόνιμοι
υπάλληλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
(ΓΟ−176.) [Α64Π6 ν.3433/2006] Έξοδα για εργαστηρι−
ακούς ελέγχους ή άλλες δαπάνες, που προκαλούνται
στο πλαίσιο των ελέγχων της δευτεροβάθμιας επιτρο−
πής, βαρύνουν τον συμβαλλόμενο που αιτείται την πα−
ραπομπή της υπόθεσης στην επιτροπή.
(ΓΟ−177.) [Α64Π7 ν.3433/2006] Με απόφαση του εγκρί−
νοντος την προμήθεια μπορεί να επανεξετάζεται το
υλικό από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, ακόμη
και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από
την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτω−
ση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω πα−
ραγράφους.
Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά
(ΓΟ−178.) [Α54Π2β ν.3433/2006] Κάθε δείγμα ανάλογα
με τη φύση του προς προμήθεια υλικού πρέπει να είναι
σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετι−
κή μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτι−
κή δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων
ορίζονται στους όρους της σύμβασης. Εάν στη σχετική
σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος
των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματο−
ληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
(ΓΟ−179.) [Α54Π3γ ν.3433/2006] Τα δείγματα από τα
προς παραλαβή συμβατικά υλικά κατατίθενται στην αρ−
μόδια υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα − αντίδειγμα) όπως
καθορίζεται στους ειδικούς όρους, και λαμβάνονται μεν
εις διπλούν, πλην όμως, το ένα από αυτά αποστέλλε−
ται απευθείας από την αρμόδια ΕΕΠ για εργαστηρια−
κή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτι−
κή δοκιμασία.
(ΓΟ−180.) [Α54Π10 ν.3433/2006] Τα επισημοποιηθέντα
δείγματα παραλαμβάνονται από την ΕΕΠ για να χρησι−
μοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέ−
φονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εάν
λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη δι−
αδικασία ελέγχων.
(ΓΟ−181.) [Α54Π6 ν.3433/2006] Εάν τα δείγματα τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά είναι ευπαθή ή επικίνδυνα,
ο υπηρεσιακός φορέας και ο Πρόεδρος της αρμόδιας
ΕΕΠ αντίστοιχα υποχρεούται να αναγράφει τούτο επί
του δείγματος στην ελληνική γλώσσα και να καθορίζει
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
(ΓΟ−182.) [Α54Π8 ν.3433/2006] Εάν για τη διενέργεια
του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτη−
τη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώ−
πιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμά−
των, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του
δείγματος.
(ΓΟ−183.) [Α54Π8 ν.3433/2006] Λήψη μέρους του δείγ−
ματος, όταν απαιτείται, γίνεται ενώπιον του υπαλλήλου
της υπηρεσίας δειγμάτων.
(ΓΟ−184.) [Α54Π15 ν.3433/2006] Εάν από τη σύμβαση
προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενερ−
γούνται από εργαστήρια των ΕΔ και, αν δεν υπάρχουν,
από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε
άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως
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αυτός οριοθετείται με το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και
το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.1943/1991 ανάλογα με τη φύση
του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου.
Σε περίπτωση αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων,
οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται σε πιστοποι−
ημένα ιδιωτικά εργαστήρια.
(ΓΟ−185.) [Α54Π16 ν.3433/2006] Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξε−
τάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την κατ' έφεση
εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέ−
ταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας από
το Γ.Χ.Κ. ή εάν λόγω της φύσης του υλικού ή της μορ−
φής του ελέγχου το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στον έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται από τα ερ−
γαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων ή αν δεν υπάρχουν,
από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και
το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.1943/1991 εκτός από το εργα−
στήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από αυτό που διενήρ−
γησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται
σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει το προ−
βλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει
να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των απο−
τελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέτα−
ση μπορεί να γίνει και αυτεπαγγέλτως με απόφαση του
έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, ύστε−
ρα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της ΕΕΠ. Κατά
την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του
υπηρεσιακού φορέα, και καλείται να παραστεί, εφόσον
το επιθυμεί, και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Εάν κατά τη διενέρ−
γεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρξει διαφωνία από
τον εκπρόσωπο του υπηρεσιακού φορέα ή τον ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος
εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σα−
φήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, και η υπόθεση παρα−
πέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμά−
τευση. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι
υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
(ΓΟ−186.) [Α54Π12γ ν.3433/2006] Η επιστροφή των δειγ−
μάτων των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέ−
θηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν
μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους
από την αρμόδια ΕΕΠ και εφόσον έχει συντελεσθεί η
οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τους. [Άρ−
θρο 54 παρ. 13 ν.3433/2006] Τα δείγματα που δεν πα−
ραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω εκποιούνται
από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξης τους, εφό−
σον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου
του κλάδου των ΕΔ, για τον οποίο διενεργείται η προ−
μήθεια, άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς
τούτο επιτροπή.
(ΓΟ−187.) [Α54Π12δ ν.3433/2006] Τα δείγματα που δεν
χρησιμοποιήθηκαν για κατ' έφεση εξέταση επιστρέφο−
νται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την οριστική πα−

ραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. [Α54Π12δ ν.3433/2006] Τα δείγματα
που δεν παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω
εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξης
τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του Μετοχικού
Ταμείου του κλάδου των ΕΔ, για τον οποίο διενεργεί−
ται η προμήθεια, άλλως καταστρέφονται από οριζόμε−
νη προς τούτο επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτήσεις Οικονομικών Προσφορών
Γενικές Απαιτήσεις Οικονομικών Προσφορών
(ΓΟ−188.) [Α27Π3 ν.3433/2006] Η τιμή της προσφοράς
πρέπει να δίνεται σε ευρώ για κάθε μονάδα του είδους
που ζητείται και με παράδοσή του σύμφωνα με τα κα−
θοριζόμενα στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−189.) [Α27Π1γ ν.3433/2006] Να αναγράφουν τις
προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και αριθ−
μητικά.
(ΓΟ−190.) [Α27Π3 ν.3433/2006] Για προμήθειες από Χώ−
ρες εκτός της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, η τιμή
προσφοράς μπορεί να δίνεται είτε σε ευρώ είτε σε νό−
μισμα της χώρας προέλευσης των υλικών είτε σε δο−
λάρια Η.Π.Α. υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από
τον ΕΟΕ.
(ΓΟ−191.) [Α27Π3 ν.3433/2006] Προσφορά για εγχώριο
προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(ΓΟ−192.) [Α27Π3 ν.3433/2006] Εφόσον από την προσφο−
ρά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση
του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔΔ.
(ΓΟ−193.) [Α27Π8 ν.3433/2006] Προσφορά με όρο για
έκπτωση στην τιμή, με την αίρεση της επίσπευσης της
κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απα−
ράδεκτη.
(ΓΟ−194.) [Α27Π8 ν.3433/2006] Όρος στην προσφορά
που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών κατά πα−
ρέκλιση των καθοριζομένων στους ειδικούς όρους, συ−
νεπάγεται την απόρριψή της.
(ΓΟ−195.) [Α58Π1β(9) ν.3433/2006] Ο τύπος αναπροσαρ−
μογής της τιμής για χρονικό διάστημα πέραν του έτους
από την ημερομηνία εκπνοής της ισχύος της προσφο−
ράς καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−196.) [Α39Π8δ ν.3433/2006] Για αμυντικό υλικό που
κατασκευάζεται σε χώρα μη μέλος του NATO η ανα−
φορά του κόστους του Κυβερνητικού Ποιοτικού Ελέγ−
χου στην οικονομική προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εί−
ναι απαραίτητη.
(ΓΟ−197.) [Α47Π2λβ ν.3433/2006] Θέματα που σχετίζο−
νται με αναγραφή − δικαιολόγηση του κόστους του κύ−
κλου ζωής του υλικού, αναγραφή − δικαιολόγηση του
κόστους τυχόν ενδιάμεσης λύσης καθορίζονται στους
ειδικούς όρους.
(ΓΟ−198.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Οι τιμές
των προσφορών μετά την οικονομική αξιολόγηση δεν
υπόκεινται σε μεταβολή ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
(ΓΟ−199.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Προ−
σφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ή σε περίπτω−
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ση παράτασής της, καθώς και σε περίπτωση παροχής
συμπληρωματικών ή νέων – υλικών ή/και υπηρεσιών,
απορρίπτονται.
(ΓΟ−200.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Σε πε−
ρίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγρα−
φών (αριθμητικά και ολογράφως), υπερισχύει η τιμή που
έχει αναγραφεί ολογράφως.
(ΓΟ−201.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Στις τι−
μές δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ
αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθ−
μητικώς και ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγρά−
φεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την
Υπηρεσία.
(ΓΟ−202.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Στις
προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται
και τον βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις κα−
θώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογού−
ντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύ−
νει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
(ΓΟ−203.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Σε κάθε
περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλ−
λων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξε−
ως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κά−
ποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που
προκύπτει μετά την σχετική ορθή εκτέλεση της αντί−
στοιχης μαθηματικής πράξης.
Νόμισμα Προσφοράς
(ΓΟ−204.) [Α47Π2η ν.3433/2006] Το νόμισμα της προ−
σφερόμενης τιμής καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
Πληρωμές
(ΓΟ−205.) [Α44Π1 ν.3433/2006] Η πληρωμή των προμη−
θευτών γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παρα−
λαβή των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυ−
ξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση
της προμήθειας και τη σχετική σύμβαση, είτε με έκδοση
χρηματικού εντάλματος (τακτικού ή προπληρωμής) είτε
από την πάγια προκαταβολή και βάσει των δικαιολογη−
τικών που ορίζονται στο άρθρο αυτό και συμπληρώνο−
νται από την κατακυρωτική απόφαση ή σύμβαση.
(ΓΟ−206.) [Α44Π2 ν.3433/2006] Για τις προμήθειες από
το εξωτερικό η πληρωμή γίνεται με έμβασμα. Σε εξαιρε−
τικές περιπτώσεις και μετά από πλήρη αιτιολόγηση και
τεκμηριωμένη εισήγηση μπορεί να γίνεται η πληρωμή με
άνοιγμα πίστωσης υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με απόφαση
του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−207.) [Α44Π5 και Α47Π2ι ν.3433/2006] Ο τρόπος
πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται
στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−208.) [Α44Π5 ν.3433/2006] Τα απαραίτητα δικαιο−
λογητικά για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών
ειδών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι:
α. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας:
(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
(2) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθή−
κη του φορέα.
(3) Τιμολόγιο − Δελτίο αποστολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
που να αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξο−
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φλητική απόδειξη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όταν το τιμολό−
γιο δεν φέρει την εν λόγω ένδειξη. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου δι−
αφορετικό δικαιολογητικό.
(4) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
(5) Ζυγολόγιο ή μετρολογία, όπως καθορίζεται στους
ειδικούς όρους.
(6) Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρ−
μόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπου απαιτείται.
(7) Βεβαίωση ΕΠΑ ή ΕΒΣ, όπως καθορίζεται στους ει−
δικούς όρους.
(8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη σύμβαση.
β. Για προμήθειες από το εξωτερικό:
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτω−
σης στο όνομα του αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυ−
τού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον
τόπο προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρό−
πο παράδοσης.
(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών.
(3) Τιμολόγιο − Δελτίο αποστολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τι−
μολογίου διαφορετικό δικαιολογητικό.
(4) Νόμιμο αποδεικτικό εξόφλησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
εάν το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.
(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στους
ειδικούς όρους.
(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασί−
ου κατασκευής του υλικού και πιστοποιητικό διασφά−
λισης ποιότητας, όταν απαιτείται.
(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής.
(8) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθή−
κη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται
η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του υλικού στις αποθήκες των Ενό−
πλων Δυνάμεων.
(9) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλι−
σης ασφαλιστικής εταιρίας, που να καλύπτει τους κινδύ−
νους που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3433/2006,
όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(10) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, όπως κα−
θορίζεται στους ειδικούς όρους.
(11) Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από την Αρ−
μόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπως καθορίζεται
στους ειδικούς όρους.
(12) Βεβαίωση ΕΠΑ ή ΕΒΣ, όπως καθορίζεται στους
ειδικούς όρους.
(13) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζη−
τηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη σύμ−
βαση.
(ΓΟ−209.) [Α44Π6 ν.3433/2006] Τα δικαιολογητικά πλη−
ρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε αριθμό επι−
κυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθο−
ρίζεται με τη σύμβαση.
(ΓΟ−210.) [Α44Π7 ν.3433/2006] Για προμήθειες αμυντι−
κού υλικού μέσω υπηρεσιών εξωτερικού των ΕΔ και εάν
το αντικείμενο των πληρωμών υπάγεται ανελαστικά σε
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διαφορετική νομοθετική ρύθμιση ή συναλλακτικά ήθη
της χώρας προμήθειας, παρέχεται η δυνατότητα από−
κλισης από τους προαναφερόμενους τρόπους εξόφλη−
σης κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών οικο−
νομικής μέριμνας των κλάδων των ΕΔ.
Πληρωμές Εξωτερικού
(ΓΟ−211.) [Α48Π1 ν.3433/2006] Οι πληρωμές στους εκτός
της χώρας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ των ΕΔ διενεργούνται με
έμβασμα μέσω του Τραπεζικού Συστήματος είτε απευ−
θείας σε αυτούς είτε μέσω των υπηρεσιών των ΕΔ στο
εξωτερικό, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ορί−
ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών.
(ΓΟ−212.) [Α48Π2 ν.3433/2006] Ο τρόπος πληρωμής του
δικαιούχου με έμβασμα μέσω ειδικού τμήματος της Τρά−
πεζας της Ελλάδος αποτελεί απλή αποστολή χρημά−
των με δικαιολογητικό μόνο την απόδειξη αυτού που
εισέπραξε.
(ΓΟ−213.) [Α48Π3 ν.3433/2006] Κατ' εξαίρεση, με απόφα−
ση του οργάνου των ΕΔ που έχει την οικονομική εξου−
σία ή δικαιοδοσία, η πληρωμή του τιμήματος στον ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ του εξωτερικού μπορεί να πραγματοποιείται
με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου πί−
στωσης, η οποία πρέπει να εκτελεσθεί βάσει των δικαι−
ολογητικών που καθορίζονται με την εν λόγω απόφα−
ση. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η χορήγηση
προκαταβολής στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο υπόψη τρόπος
πληρωμής μπορεί να γίνει μόνο μετά από πλήρως αιτι−
ολογημένη και εναρμονισμένη με τα συμφέροντα του
Δημοσίου εισήγηση του αρμόδιου φορέα.
(ΓΟ−214.) [Α48Π4 ν.3433/2006] Με την απόφαση της
προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται θέματα που
αναφέρονται ιδιαίτερα στα εξής:
α. Έκδοση οδηγιών προς την τράπεζα.
β. Έκδοση του χρηματικού εντάλματος.
γ. Άνοιγμα πίστωσης από την τράπεζα.
δ. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων.
ε. Εντολή προς την τράπεζα για την πληρωμή της
προμήθειας του αντιπροσώπου, μετά την παραλαβή του
υλικού, καταβολή των κρατήσεων, κατάθεση του υπό−
λοιπου αδιάθετου ποσού στο Δημόσιο Ταμείο και απο−
στολή στην αρμόδια υπηρεσία όλων των δικαιολογητι−
κών απόδοσης του χρηματικού εντάλματος. Η καταβολή
σε ευρώ της προμήθειας του αντιπροσώπου γίνεται με
βάση το δελτίο τιμής συναλλάγματος της ημερομηνίας
του ανοίγματος της πίστωσης από την τράπεζα.
(ΓΟ−215.) [Α48Π5 ν.3433/2006] Τα χρονικά όρια της
ισχύος της πίστωσης που ανοίχθηκε περιορίζονται από
την επιτρεπόμενη προθεσμία απόδοσης λογαριασμού
κάθε ΧΕΠ.
(ΓΟ−216.) [Α48Π6 ν.3433/2006] Η πίστωση που ανοίχθη−
κε τροποποιείται επί:
α. Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου.
β. Μερικής ή ολικής ματαίωσης της προμήθειας.
γ. Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου.
δ. Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού πο−
σού με την έκδοση νέου Χρηματικού Εντάλματος Προ−
πληρωμής, συμπληρωματικού του πρώτου.
(ΓΟ−217.) [Α48Π7 ν.3433/2006] Δυνατότητα πληρωμής
αλλοδαπού Οίκου σε καθαρές τιμές αλλοδαπού νομί−
σματος, που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλά−

δος, για προμήθειες των κλάδων των Ε.Δ., υπάρχει μόνο
εφόσον προβλεφθεί συμβατικά, και αφορά περιπτώσεις
προμηθειών που γίνονται εκτός της χώρας.
(ΓΟ−218.) [Α48Π8 ν.3433/2006] Οι κρατήσεις στις παρα−
πάνω δαπάνες που προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτων, εφόσον δεν γίνονται δεκτές από τους αλλο−
δαπούς οίκους, προσαυξάνουν το κόστος (αξία υλικού
και υπόλοιπες δαπάνες μέχρι την παράδοση του στις
αποθήκες των ΕΔ) του υπό προμήθεια είδους, κατά πο−
σοστά που αναλογούν και ισχύουν κάθε φορά, σε βά−
ρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των κλάδων
των ΕΔ.
Προκαταβολές
(ΓΟ−219.) [Α44Π8 και Α48Π3 ν.3433/2006] Εφόσον ζητη−
θεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με την προσφορά του, χο−
ρηγείται κατά την κρίση της υπηρεσίας και μετά από
απόφαση εκείνου που έχει δικαίωμα έγκρισης της δα−
πάνης έντοκη προκαταβολή, με παροχή ισόποσης τρα−
πεζικής εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στους όρους της
παρούσας. Το ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται μέχρι
30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση
που ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εξωτερικού ζητήσει και εγκριθεί
με απόφαση του οργάνου των ΕΔ που έχει την οικονο−
μική εξουσία ή δικαιοδοσία, την πληρωμή του τιμήμα−
τος με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου
πίστωσης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(ΓΟ−220.) [Α44Π9 ν.3433/2006] Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνομένη με το επι−
τόκιο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρ−
θρου 84 του ν. 2362/1995.
(ΓΟ−221.) [Α44Π11α ν.3433/2006] Το ποσό της προκατα−
βολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών
συμψηφίζονται, αναλογικά με την αξία των ειδών που
παραδίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη αναπροσαρ−
μογή της εγγύησης προκαταβολής.
Μη Επαναλαμβανόμενα Κόστη
(ΓΟ−222.) [Α47Π2λ ν.3433/2006] Η συμμετοχή του αγο−
ραστή, αναλογικά, στα μη επαναλαμβανόμενα κόστη
(ΝΟΝ RECURRING COST) που θα καταβάλει με την αγο−
ρά του υλικού καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−223.) [Α47Π2λ ν.3433/2006] Εάν κατά την προμή−
θεια ενός υλικού προκύψει κόστος έρευνας, σχεδίασης
και ανάπτυξης που βαρύνει την υπηρεσία, τότε, αν αυτό
το κόστος συμπεριλαμβάνεται ή θα συμπεριληφθεί από
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο κόστος του ίδιου υλικού που πω−
λείται ή θα πωληθεί σε άλλο πελάτη του, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο, κατ' ανα−
λογία, το σταθερό και μη επαναλαμβανόμενο κόστος
για το υπόψη υλικό, συμπεριλαμβανομένης της διαχρο−
νικής προσαρμογής του τιμήματος, σύμφωνα με μαθη−
ματικό τύπο, οι παράγοντες του οποίου είναι:
α. Το μη επαναλαμβανόμενο κόστος (σταθερό) που
πλήρωσε η υπηρεσία στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για το υπό−
ψη υλικό.
β. Η συνολική ποσότητα του υλικού για όλους τους
επόμενους πελάτες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
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γ. Η ποσότητα του υλικού της Σύμβασης της υπηρε−
σίας.
δ. Η ποσότητα του υλικού στη σύμβαση του πελάτη
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Οι τιμές των ανωτέρω παραγόντων καθορίζονται με
βάση τη χρέωση της Υπηρεσίας με το μη επαναλαμβα−
νόμενο κόστος και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας
επόμενων πελατών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, για τις οποίες
θα πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία, επιφυλλασσο−
μένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
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νται με εισφορές υπέρ Ταμείων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης ή αντίστοιχου φορέα, στην περίπτωση που
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή οι Υποκατασκευαστές του απασχο−
λήσουν εντός της Ελλάδας προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου.
(ΓΟ−235.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνο−
νται με εισφορές, και κρατήσεις υπέρ τρίτων και του
Ελληνικού Δημοσίου για κάθε επιχειρηματική δραστη−
ριότητα που θα αναπτύξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στη Χώρα
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την υλοποίηση ή τη διευκόλυνση της
υλοποίησης της παρούσας προμήθειας.

Έξοδα που βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(ΓΟ−224.) [Α38Π3 ν.3433/2006] Η αξία των δειγμάτων
και αντιδειγμάτων, τα οποία καταστρέφονται κατά τις
δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών
− εργοστασιακών ελέγχων, βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση.
(ΓΟ−225.) [Α38Π5 ν.3433/2006] Τα έξοδα συσκευασίας
βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−226.) [Α39Π5 ν.3433/2006] Η αξία των δειγμάτων
και αντιδειγμάτων του υλικού, καθώς και των εργαστη−
ριακών − εργοστασιακών ελέγχων, όπου τούτο απαιτεί−
ται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό και εσωτερικό, βα−
ρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−227.) [Α39Π10 ν.3433/2006] Πρόσθετοι έλεγχοι που
εκτελούνται από τις επιτροπές ελέγχου και παραλαβής
κατά την παραλαβή των υλικών εξωτερικού για την τεκ−
μηρίωση της ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίη−
ση ποιότητας), βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−228.) [Α39Π3 ν.3433/2006] Σε περίπτωση που ο
ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το
εξωτερικό ανατεθεί σε διεθνές γραφείο ελέγχου τότε
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να έχει συγκεντρωμένα τα
υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με
τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. Σε περίπτωση απόρ−
ριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν
από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
(ΓΟ−229.) [Α54Π14 ν.3433/2006] Η αξία των δειγμάτων
και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις ΕΕΠ βαρύ−
νει τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και δεν καταβάλλεται.
(ΓΟ−230.) [Α54Π15 ν.3433/2006] Το κόστος των ελέγ−
χων που πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα ιδιωτι−
κά εργαστήρια, σε περίπτωση αδυναμίας των κρατικών
εργαστηρίων, βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−231.) [Α27Π5 και Α47Π2κ ν.3433/2006] Άλλα έξοδα
προμήθειας, τα οποία βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πε−
ριλαμβάνονται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
Κρατήσεις−Εισφορές
(ΓΟ−232.) [Α27Π5 και Α47Π2κ ν.3433/2006] Οι νόμιμες
κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών,
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά περι−
λαμβάνονται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−233.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Η πλη−
ρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους ειδικούς όρους
της παρούσας.
(ΓΟ−234.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνο−

Φόροι και Δασμοί
(ΓΟ−236.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Οποιοι−
δήποτε και όλοι οι φόροι και δασμοί που επιβάλλονται
από την Ελληνική Δημοκρατία αποκλειστικά και μόνο
για την εισαγωγή και παράδοση των Συμβατικών Ειδών
της Σύμβασης θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
(ΓΟ−237.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Οποιοι−
δήποτε και όλοι οι φόροι και οι δασμοί που επιβάλλο−
νται από Κράτη και Αρχές εκτός της Χώρας του ΑΓΟ−
ΡΑΣΤΗ που συνδέονται με την εκτέλεση της προμήθειας
επιβαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−238.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Η κατα−
βολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την υπόψη
προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ν.2859/2000
της Ελληνικής Δημοκρατίας.
(ΓΟ−239.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Τα Συμ−
βατικά Είδη δεν επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δα−
σμούς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. 150/2003 (Εφημ. Ε.Κ./
L 25/30.1.2003).
(ΓΟ−240.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνο−
νται με φόρους, και δασμούς του Ελληνικού Δημοσίου
για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύ−
ξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στην Ελληνική Επικράτεια ΑΓΟ−
ΡΑΣΤΗ για την υλοποίηση ή τη διευκόλυνση της υλο−
ποίησης της παρούσας προμήθειας.
(ΓΟ−241.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ και οι υποκατασκευαστές του επιβαρύνο−
νται με το φόρο εισοδήματος υπέρ του Ελληνικού κρά−
τους που παρακρατείται από κάθε πληρωμή προς τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τους Υποκατασκευαστές του για Υπη−
ρεσίες που παρέχονται στη Χώρα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και
που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.
Η εν λόγω παρακράτηση θα επιβαρύνει τον ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ και θα υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 13
του ν.2238/1994 της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών
(ΓΟ−242.) [Α68Π1 ν.3433/2006] Ως πηγές ή μέθοδοι χρη−
ματοδότησης θεωρούνται όλοι οι ισχύοντες τρόποι αυ−
τοχρηματοδότησης, χρηματοδότησης ή συμφωνίας χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης (leasing), αλλά και οποιαδήποτε
πρόσφορη μέθοδος που είναι εναρμονισμένη με την κεί−
μενη νομοθεσία. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για τη
διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων, που απορρέουν
από τις συμβάσεις προμηθειών εξοπλιστικού υλικού του
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ΥΠΕΘΑ μπορεί να χρησιμοποιούνται οι τεχνικές δια−
χείρισης, που προσφέρουν οι διεθνείς χρηματαγορές,
όπως συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος ή και επιτο−
κίου, συμφωνίες ανταλλαγής δικαιωμάτων.
(ΓΟ−243.) [Α13Π10 ν.3433/2006] Η δυνατότητα υποβολής
πρότασης χρηματοδότησης αποπληρωμής καθορίζεται
στους ειδικούς όρους. Στην περίπτωση που προβλέπε−
ται πρόταση χρηματοδότησης ο ΥΕΘΑ προκειμένου να
αποφανθεί, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή εμπειρο−
γνωμόνων αποτελούμενη από Αξιωματικούς ή Υπαλλή−
λους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή αν απαιτείται
συναρμόδιων Υπουργείων με κ.υ.α..
(ΓΟ−244.) [Α44Π3 ν.3433/2006] Προθεσμιακός διακα−
νονισμός του τιμήματος των προμηθειών επιτρέπεται
και πραγματοποιείται με βάση όσα ορίζονται από τη
σχετική σύμβαση. Στις συμβάσεις προμήθειας υλικών
δεν επιτρέπονται τμηματικές πληρωμές χωρίς παρα−
λαβή υλικών ανάλογης αξίας, εκτός αν αναφέρεται δι−
αφορετικά στη σύμβαση της προμήθειας, εξαιρουμένων
των περιπτώσεων σχεδίασης − ανάπτυξης − κατασκευ−
ής των προς προμήθεια υλικών με κάλυψη τραπεζικής
εγγύησης.
(ΓΟ−245.) [Α55Π8 ν.3433/2006] Οι απαιτήσεις και τα
στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα
πληρωμών καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
Κόστος Κύκλου Ζωής
(ΓΟ−246.) [Α55Π8 ν.3433/2006] Οι απαιτήσεις και τα
στοιχεία προσφορών σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής
καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Λοιπές Προσφορές
Προσφορές ΑΩ
(ΓΟ−247.) [Α27Π16 ν.3433/2006] Για προμήθεια αμυντι−
κού υλικού από το εξωτερικό ή υλικού που η αξία του
εισαγόμενου μέρους υπερβαίνει το όριο, όπως αυτό κα−
θορίζεται στους ειδικούς όρους της παρούσας, ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑ−
ΕΕ ταυτόχρονα και προσφορά ΑΩ.
(ΓΟ−248.) [Α27Π16 ν.3433/2006] Σε περίπτωση που κατά
την εκτέλεση της σύμβασης και για οιονδήποτε λόγο,
η αξία του εισαγόμενου μέρους της σύμβασης υπερβεί
το καθοριζόμενο στους ειδικούς όρους ποσοστό, τότε
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε παροχή ΑΩ σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την την ημερομη−
νία λήξης κατάθεσης προσφορών της αρχικής προμή−
θειας.
(ΓΟ−249.) [Α27Π16 και Α47Π2κβ ν.3433/2006] Θέματα
που αφορούν τη διαχείριση των ΑΩ, τους όρους συμ−
φωνιών, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης των
προσφορών, τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων
ΑΩ, τους όρους εκτέλεσης αυτών, τις κυρώσεις από τη
μη εκτέλεση τους και κάθε άλλο συναφές θέμα καθο−
ρίζονται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
Προσφορές ΕΒΣ
(ΓΟ−250.) [Α27Π4 και Α30Π1 ν.3433/2006] Οι προσφο−
ρές για αμυντικό υλικό που δεν παράγεται στην Ελλάδα,
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το ποσοστό της Εγχώριας

Βιομηχανικής Συμμετοχής (ΕΒΣ) στην κατασκευή των
υλικών όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους της πα−
ρούσας. Το δηλούμενο ποσοστό της ΕΒΣ, όπως καθορί−
ζεται στους ειδικούς όρους της παρούσας και οι ανα−
θέσεις υποκατασκευαστικού έργου που προτείνονται,
γίνονται αποδεκτές προς αξιολόγηση μόνο με την προ−
σκόμιση σχετικών συμβάσεων με εγχώριες Βιομηχανίες,
οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευ−
αστών Αμυντικού Υλικού της ΓΔΑΕΕ. Στις συμβάσεις αυ−
τές θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις
και δεσμεύσεις των μερών, οι ποινικές ρήτρες, το αντι−
κείμενο αυτών, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι
τιμές και η ΕΠΑ που δεν πρέπει να είναι μικρότερη του
35% της αξίας των υλικών που παράγονται στην εγχώ−
ρια βιομηχανία − βιοτεχνία.
(ΓΟ−251.) [Α27Π9 ν.3433/2006] Προσφορές για αμυντι−
κό υλικό εγχώριας κατασκευής περιλαμβάνουν υποχρε−
ωτικά το ποσοστό της ΕΠΑ που είναι τουλάχιστον ίση
με το 35% της αξίας του.
(ΓΟ−252.) [Α30Π3 ν.3433/2006] Για αμυντικό υλικό εγχώ−
ριας κατασκευής − παραγωγής οι όροι και προϋποθέσεις
υπολογισμού και ελέγχου του Δείκτη Ε.Π.Α., οι κυρώ−
σεις για τη μη επίτευξη αυτού, όπως και κάθε άλλο συ−
ναφές θέμα, καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 248297 (ΦΕΚ
1225Β/1.7.2008) υπουργική απόφαση.
(ΓΟ−253.) [Α30Π3 ν.3433/2006] Οι όροι και οι προϋπο−
θέσεις υπολογισμού της Ε.Β.Σ., οι κυρώσεις για τη μη
επίτευξη αυτής, όπως και κάθε άλλο συναφές θέμα κα−
θορίζονται στην υπ’ αριθμ. 248299 (ΦΕΚ 1323Β/8.7.2008)
υπουργική απόφαση.
(ΓΟ−254.) [Α30Π3 ν.3433/2006] Η Ε.Β.Σ. ελέγχεται με
βάση τα συμβόλαια που συνάπτει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με
ελληνικές βιομηχανίες και υπολογίζεται από το πηλίκο
του αθροίσματος των γινομένων της αξίας κάθε υλι−
κού του υποκατασκευαστικού έργου που δίνεται στην
εγχώρια βιομηχανία επί το αντίστοιχο ποσοστό Ε.Π.Α.
δια του συνολικού ύψους της προσφοράς.
(ΓΟ−255.) [Α30Π3 ν.3433/2006] Το ποσοστό Ε.Π.Α. πρέ−
πει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 35% του συνόλου
των υλικών της σύμβασης
(ΓΟ−256.) [Α30Π3 ν.3433/2006] Η Ε.Π.Α. ελέγχεται με
βάση τα καθοριζόμενα στην Υ.Α. Υπ. Αριθμ. 248297 (ΦΕΚ
1225Β/1.7.2008), στις δε Εταιρείες που αναλαμβάνουν
υποκατασκευαστικό έργο πρέπει να παρέχεται η τε−
χνολογία/ τεχνογνωσία (know how), η άδεια για το συ−
γκεκριμένο υποκατασκευαστικό έργο και η άδεια εξα−
γωγής σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας,
διαφορετικά το συγκεκριμένο υλικό δεν προσμετράται
στον υπολογισμό της εγχώριας συμμετοχής.
(ΓΟ−257.) [Α30Π3 ν.3433/2006] Το ποσοστό συμμετο−
χής της εγχώριας βιομηχανίας με το δηλούμενο δεί−
κτη Ε.Π.Α. σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της πα−
ρούσας, περιλαμβάνονται επί ποινή απαραδέκτου στην
προσφορά.
(ΓΟ−258.) [Α30Π5 ν.3433/2006] Ο έλεγχος και η μέ−
τρηση της Ε.Π.Α. για τον εν συνεχεία υπολογισμό της
Ε.Β.Σ. πραγματοποιείται από τη ΓΔΑΕΕ με ειδικές επι−
τροπές.
(ΓΟ−259.) [Α30Π13 ν.3433/2006] Το πιστοποιητικό Ε.Π.Α.,
(εφόσον προβλέπεται Ε.Π.Α. στους ειδικούς όρους), απο−
τελεί και δικαιολογητικό παραλαβής για την ΕΕΠ.
(ΓΟ−260.) [Α47Π2κα ν.3433/2006] Η απαιτούμενη ΕΒΣ
και δείκτης ΕΠΑ καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
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Προσφορές Έργου Εγχώριας Βιομηχανίας
(ΓΟ−261.) [Α56 Ν.3433/06 και Υ.Α. Αριθμ. 246883] Οι
απαιτήσεις προσφορών Έργου Εγχώριας Βιομηχανίας
καθορίζονται στους ειδικούς όρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Εγγυήσεις−Εξασφαλίσεις
Εγγυητικές Επιστολές
(ΓΟ−262.) [Α33Π1 ν.3433/2006] Οι εγγυητικές επιστο−
λές είναι:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
γ. Εγγύηση προκαταβολής.
δ. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
(ΓΟ−263.) [Α33Π1 ν.3433/2006] Εγγύηση συμμετοχής
και καλής εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται σε κάθε
περίπτωση προμήθειας αμυντικού υλικού ανεξάρτητα
από την ακολουθούμενη διαδικασία.
(ΓΟ−264.) [Α33Π1 ν.3433/2006] Οι εγγυητικές επιστολές
εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
(ΓΟ−265.) [Α33Π1 ν.3433/2006] Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνι−
κή, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
(ΓΟ−266.) [Α33Π2 ν.3433/2006] Με την εγγυητική επι−
στολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτι−
κό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει
ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε
αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύ−
ρια οφειλή).
(ΓΟ−267.) [Α33Π11 ν.3433/2006] Στην περίπτωση κοινο−
πραξίας οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβά−
νουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρε−
ώσεις όλων των μελών της αυτοτελώς για το σύνολο
της αξίας.
(ΓΟ−268.) [Α33Π14 ν.3433/2006] Στις συμβάσεις προμη−
θειών που συνάπτονται με δημόσιες υπηρεσίες και επι−
χειρήσεις, καθώς και με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα, στο κεφάλαιο των οποίων
συμμετέχει το Δημόσιο σε ποσοστό που υπερβαίνει το
50%, παρέχεται η δυνατότητα να μην απαιτηθεί μία ή
περισσότερες από τις αναφερόμενες εγγυήσεις, εφό−
σον αυτό εγκριθεί από το φορέα στην αρμοδιότητα του
οποίου υπάγεται η έγκριση της σχετικής δαπάνης, μετά
από γνωμοδότηση της κατά περίπτωση αρμόδιας Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
(ΓΟ−269.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Σε πε−
ρίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας και της προβλέψεις αυτής, λόγω εκχώρησης
των δικαιωμάτων και αναδοχής των υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτή σε άλλο νομικό πρόσωπο, με μέρι−
μνα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το νέο νομικό πρό−
σωπο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει
τις υποβληθείσες από το πρώτο εγγυητικές επιστολές
με αντίστοιχες ισόποσης αξίας και τους ίδιους όρους.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
(ΓΟ−270.) [Α33Π4α ν.3433/2006] Η εγγύηση αυτή εκ−
δίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντι−
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στοιχεί σε συγκεκριμένο επί της συνολικής αξίας της
προσφοράς, συν Φ.Π.Α., ή επί της συνολικής προϋπολο−
γισθείσας δαπάνης, συν Φ.Π.Α.,
(ΓΟ−271.) [Α47Π2θ ν.3433/2006] Το ποσοστό της εγ−
γύησης συμμετοχής καθορίζεται στους ειδικούς όρους
της παρούσας.
(ΓΟ−272.) [Α33Π4β ν.3433/2006] Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ποσο−
στό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού
υλικών που προβλέπεται από την προκήρυξη. Η κατα−
κύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από
την εγγύηση συμμετοχής.
(ΓΟ−273.) [Α33Π3 και Α33Π4γ ν.3433/2006] Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
δ. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο
νόμισμα των συμβατικών πληρωμών.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επι−
στολή.
ζ. Τους όρους ότι:
(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα−
κτα, δεν μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως.
(2) Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση ΑΝΑ−
ΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και καταβάλλεται ολικά ή μερικά
μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ει−
δοποίηση της.
(3) 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.
η. Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού
και τα προς προμήθεια υλικά.
θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
(ΓΟ−274.) [Α33Π4δ ν.3433/2006] Αναγκαία στοιχεία της
εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την
προσφορά είναι:
α. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα
να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκεί−
νου προς τον οποίο απευθύνεται.
β. Ο αριθμός της προκήρυξης.
γ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
δ. Τα στοιχεία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υπέρ του οποίου
εκδίδεται.
(ΓΟ−275.) [Α33Π4δ ν.3433/2006] Ελλείψεις της εγγύη−
σης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπο−
ρούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
(ΓΟ−276.) [Α33Π4ε ν.3433/2006] Επιτρέπεται η διαφο−
ρετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής συμμετο−
χής του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει αυτήν, με
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι αυ−
τής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από
ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.
(ΓΟ−277.) [Α33Π4ε ν.3433/2006] Υπόδειγμα εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στην υπ’ αριθμ.
248629 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006) υπουργική απόφαση και
μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερομένους από την
υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια.
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

(ΓΟ−278.) [Α33Π5α ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στον
οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσο−
στό τουλάχιστον 10% της συνολικής συμβατικής αξί−
ας, χωρίς το Φ.Π.Α.
(ΓΟ−279.) [Α32Π5 ν.3433/2006] Στην περίπτωση που η
πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προβλέπεται να γίνει με
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί
να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελ−
λάδος στο εξωτερικό.
(ΓΟ−280.) [Α33Π5β ν.3433/2006] Η εγγύηση κατατίθε−
ται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
(ΓΟ−281.) [Α33Π3 και Α33Π5γ ν.3433/2006] Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
δ. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο
νόμισμα των συμβατικών πληρωμών.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επι−
στολή.
ζ. Τους όρους ότι:
(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα−
κτα, δεν μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως.
(2) Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση ΑΝΑ−
ΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και καταβάλλεται ολικά ή μερικά
μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ει−
δοποίηση της.
(3) 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.
η. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικεί−
μενο της προμήθειας.
θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
(ΓΟ−282.) [Α33Π5δ ν.3433/2006] Επιτρέπεται η διαφορε−
τική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ−
λεσης 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.
(ΓΟ−283.) [Α33Π5δ ν.3433/2006] Υπόδειγμα εγγυητι−
κής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στην Υ.Α. Αριθ.
248629 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006) και μπορεί να χορηγείται
στους ενδιαφερομένους από την υπηρεσία που διενερ−
γεί την προμήθεια.
(ΓΟ−284.) [Α47Π2θ ν.3433/2006] Το ποσοστό της εγγύη−
σης καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους
ειδικούς όρους της παρούσας.
Εγγύηση προκαταβολής
(ΓΟ−285.) [Α33Π6α ν.3433/2006] Εγγύηση προκαταβο−
λής απαιτείται εφόσον περιληφθεί σχετικός όρος στη
σύμβαση που θα καταρτιστεί περί χορήγησης στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προκαταβολής. [Α33Π6α και Α44Π9
ν.3433/2006] Το ύψος αυτής είναι ισόποσο της ληφθεί−
σας προκαταβολής προσαυξημένο κατά τους τόκους

που αναλογούν με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/1995
και για διάστημα υπολογισμού από τη λήψη της προ−
καταβολής μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού.
(ΓΟ−286.) [Α33Π3, Α33Π5γ και Α33Π6β ν.3433/2006] Η
εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα πρέπει να περι−
λαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
δ. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο
νόμισμα των συμβατικών πληρωμών.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επι−
στολή.
ζ. Τους όρους ότι:
(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα−
κτα, δεν μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως.
(2) Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση ΑΝΑ−
ΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και καταβάλλεται ολικά ή μερικά
μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ει−
δοποίηση της.
(3) 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.
η. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικεί−
μενο της προμήθειας.
θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
ι. Τον όρο της κάλυψης καταβολής των τόκων επί του
ποσού αυτής όταν καθίστανται απαιτητοί δυνάμει των
διατάξεων του ν. 3433/2006.
(ΓΟ−287.) [Α33Π6γ ν. 3433/2006] Επιτρέπεται η δια−
φορετική 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.
(ΓΟ−288.) [Α33Π6γ ν.3433/2006] Υπόδειγμα εγγυητι−
κής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στην Υ.Α. Αριθ.
248629 (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006) και μπορεί να χορηγείται
στους ενδιαφερομένους από την υπηρεσία που διενερ−
γεί την προμήθεια.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
(ΓΟ−289.) [Α33Π12 ν.3433/2006] Η εγγύηση καλής λει−
τουργίας και κάθε σχετικό με αυτήν θέμα καθορίζεται
στους ειδικούς όρους της παρούσας.
Πρόσθετες Εγγυήσεις−Εξασφαλίσεις
(ΓΟ−290.) [Α47Π2θ ν.3433/2006] Οι απαιτούμενες πρό−
σθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις όπως ο τύπος, τα
ποσοστά, ο χρόνος υποβολής καθορίζονται στους ει−
δικούς όρους της παρούσας.
Χρόνος ισχύος εγγυήσεων
(ΓΟ−291.) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει του−
λάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου
της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη.
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(ΓΟ−292.) [Α32Π5 ν.3433/2006] Στην περίπτωση που η
πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προβλέπεται να γίνει με
άνοιγμα πίστωσης η εγγύηση συμμετοχής παραμένει
σε ισχύ μέχρι την κατάθεση και αποδοχή της εγγύη−
σης καλής εκτέλεσης.
(ΓΟ−293.) [Α33Π12 και Α47π2θ ν.3433/2006] Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
καθορίζεται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−294.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ο χρό−
νος ισχύος της εγγύησης προκαταβολής καθορίζεται
στους ειδικούς όρους της παρούσας. Σε κάθε περίπτω−
ση όμως θα πρέπει να ισχύει μέχρι την οριστική παρα−
λαβή και τη μεταβίβαση κυριότητας του υλικού.
(ΓΟ−295.) [Α27Π12 ν.3433/2006] Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στους ειδι−
κούς όρους.
(ΓΟ−296.) [Α47Π2θ ν.3433/2006] Ο χρόνος ισχύος των
πρόσθετων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων καθορίζεται
στους ειδικούς όρους.
Αποδέσμευση Εγγυήσεων
(ΓΟ−297.) [Α33Π7 ν.3433/2006] Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής που αφορά τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφε−
ται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέ−
ρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών που
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανα−
κοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
(ΓΟ−298.) [Α23Π5 ν.3433/2006] Στην περίπτωση που η
πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προβλέπεται να γίνει με
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση συμμετοχής παραμένει
σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και απο−
δοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
(ΓΟ−299.) [Α33Π8 ν.3433/2006] Οι εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επι−
στρέφονται άμεσα μετά την οριστική ποσοτική και ποι−
οτική παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλομένους. Εάν το υλικό είναι διαιρετό και η
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματι−
κά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση
των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προ−
καταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβών. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής αναφέ−
ρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδο−
ση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρα−
τηρήσεων και του εκπροθέσμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Τρόπος Κατάρτισης Προσφορών
(ΓΟ−300.) [Α27Π12 ν.3433/2006] Οι προσφορές υποβάλ−
λονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος φέρει
ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις:
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α. Τη λέξη «Προσφορά».
β. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διε−
νεργεί την προμήθεια.
γ. Τον αριθμό της προκήρυξης.
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
(ΓΟ−301.) [Α27Π13 ν.3433/2006] Μέσα στο φάκελο προ−
σφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφο−
ρά στοιχεία.
(ΓΟ−302.) [Α26Π4 ν.3433/2006] Τα δικαιολογητικά συμ−
μετοχής τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, εκτός
από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία τοπο−
θετείται στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
(ΓΟ−303.) [Α26Π4 ν.3433/2006] Τα δικαιολογητικά συμ−
μετοχής, με εξαίρεση την εγγυητική επιστολή συμμετο−
χής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφο−
ρά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο
στην ίδια υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Περί
τούτου γίνεται ρητή μνεία στην προσφορά.
(ΓΟ−304.) [Α27Π13α ν.3433/2006] Ο φάκελος, μέσα στον
οποίο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
θα πρέπει να είναι χωριστός (εντός του κυρίως φακέ−
λου προσφοράς), σφραγισμένος, και να φέρει εξωτε−
ρικά την ένδειξη «Δικαιολογητικά Διαγωνισμού», εάν ο
διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προ−
σφορά ή [Α27Π13β ν.3433/2006] την ένδειξη «Δικαιολογη−
τικά Συμμετοχής» εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο
τη συμφερότερη τιμή όπως καθορίζεται στους ειδικούς
όρους της παρούσας.
(ΓΟ−305.) [Α27Π13α και Α27Π13β ν.3433/2006] Μέσα
στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, πλην της εγγυ−
ητικής επιστολής συμμετοχής, τοποθετούνται επί ποινή
απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκε−
λο) μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολο−
γητικά Διαγωνισμού» ή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθε−
τούνται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο (υποφάκελο) μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
γ. Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς το−
ποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφρα−
γισμένο φάκελο (υποφάκελο) επίσης μέσα στον κυρί−
ως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σε
περίπτωση που προβλέπεται από τους ειδικούς όρους
και η κατάθεση προσφορών για «Εγχώρια Βιομηχανική
Συμμετοχή» ή/και «Έργο Εγχώριας Βιομηχανίας» ή/και
«Αντισταθμιστικά Ωφελήματα» ή/και «Χρονοδιάγραμ−
μα Πληρωμών» ή/και «Κόστος Κύκλου Ζωής» το κάθε
ένα από αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό υποφάκε−
λο εντός του υποφακέλου με την ένδειξη «Οικονομική
προσφορά».
(ΓΟ−306.) [Α27Π14 ν.3433/2006] Όλοι οι ως άνω χωρι−
στοί φάκελοι (υποφάκελοι) πρέπει να φέρουν έκαστος
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
(ΓΟ−307.) [Α27Π15 ν.3433/2006] Εάν τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συ−
σκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φά−
κελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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(ΓΟ−308.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Το πε−
ριεχόμενο της τεχνικής (εκτός των τεχνικών φυλλαδί−
ων) και οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται και σε
ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD). Σε περίπτωση ασυμφω−
νίας μεταξύ των στοιχείων που αποτυπώνονται εγγρά−
φως στην προσφορά και αυτών που περιλαμβάνονται
στην ηλεκτρονική μορφή της προσφοράς, υπερισχύει
η έντυπη μορφή.
Τρόπος Υποβολής Προσφορών
(ΓΟ−309.) [Α28Π4 ν.3433/2006] Οι προσφορές μπορεί να
αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο
εξαιρουμένου του διαδικτύου και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται
στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομη−
νίας διενέργειας του διαγωνισμού. [Α28Π5 ν.3433/2006]
Προσφορές που δεν πληρούν τον παρόντα όρο δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Ισχύς Προσφορών
(ΓΟ−310.) [Α28Π7 και Α47Π2ιε ν.3433/2006] Η προσφο−
ρά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πρέπει να ισχύει μέχρι την προ−
θεσμία που ορίζεται στους ειδικούς όρους της παρού−
σας.
(ΓΟ−311.) [Α28Π9 ν.3433/2006] Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του καθοριζόμενου στους ει−
δικούς όρους της παρούσας, απορρίπτεται ως απαρά−
δεκτη.
(ΓΟ−312.) [Α28Π8 ν.3433/2006] Όταν παρέλθει η προθε−
σμία ισχύος προσφοράς, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσε−
ται από κάθε υποχρέωση και δικαιούται να του επιστρα−
φεί η Εγγύηση Συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή του
από την υπηρεσία σε σχέση με την προσφορά του.
(ΓΟ−313.) [Α28Π7 ν.3433/2006] Η προσφορά του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ μπορεί να παραταθεί εγγράφως, μεταγε−
νέστερα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγω−
νισμού για χρόνο μεγαλύτερο από τον καθοριζόμενο
στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−314.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Εάν προκύ−
ψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η ΑΝΑ−
ΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους
προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την πα−
ράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέ−
ροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δεκα−
πέντε (15) ημέρες. Παράταση ισχύος της προσφοράς δεν
επιφέρει καμία μεταβολή στα στοιχεία αυτής.
(ΓΟ−315.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Ανακοί−
νωση επιλογής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μπορεί να γίνει και μετά
τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως
τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Σε περίπτωση που αυτός αρνηθεί τότε ο διαγωνισμός
ακυρώνεται.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αξιολόγηση Προσφορών−Γενικά
(ΓΟ−316.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Η προ−
σφορά προαιρετικών υλικών ή/ και υπηρεσιών, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στους ειδικούς όρους της παρού−
σας, θα πρέπει να διαχωρίζεται με σαφήνεια και κα−
θαρότητα τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική
προσφορά του Αναδόχου, θα διευκρινίζεται ότι πρόκει−
ται περί προσφοράς προαιρετικών υλικών ή/και υπηρε−

σιών, και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση
των τεχνικών ή οικονομικών προσφορών.
(ΓΟ−317.) [Α17Π4δ και Α56Π9 ν.3433/2006] Η ΑΝΑΘΕ−
ΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης των
κατασκευαστικών δυνατοτήτων ενός ή περισσοτέρων
εκ των υποψηφίων προμηθευτών εφόσον αυτό ζητηθεί
από την ΕΔΔ. Σε αυτήν την περίπτωση η αξιολόγηση
του(ων) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ(ών) θα γίνει από αρμόδια Επι−
τροπή Εμπειρογνωμόνων όπως καθορίζεται στους ει−
δικούς όρους.
Κριτήριο Αξιολόγησης
(ΓΟ−318.) [Α47Π2ιγ ν.3433/2006] Τα κριτήρια για την
αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της
προμήθειας καθορίζονται στους ειδικούς όρους.
Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
(ΓΟ−319.) [Α55Π2 ν.3433/2006] Η διαδικασία αξιολόγη−
σης πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά:
α. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προ−
σφοράς
β. Αποσφράγιση και έλεγχος υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟ−
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλου «ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
δ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου «ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλων των περιεχομένων
υποφακέλλων του (ΑΩ, ΕΒΣ, ΕΕΒ, χρονοδιαγράμματος
πληρωμών και κόστους κύκλου ζωής όπως προβλέπο−
νται στους ειδικούς όρους)
ε. Τελική αξιολόγηση προσφορών.
στ. Εισήγηση επιλογής αναδόχου.
(ΓΟ−320.) [Α17Π3α ν.3433/2006] Η αξιολόγηση των φα−
κέλων και υποφακέλων των προσφορών θα γίνει από
αρμόδιες Επιτροπές οι οποίες θα συγκροτηθούν με μέ−
ριμνα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ όπως καθορίζεται
στους ειδικούς όρους και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 13 και του Άρθρου 17 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−321.) [Α16Πα και Α16Πβ ν.3433/2006] Η διεξαγω−
γή του διαγωνισμού και η τελική αξιολόγηση των προ−
σφορών θα γίνει από ειδική επιτροπή (Επιτροπή Διε−
νέργειας Διαγωνισμού−ΕΔΔ), που θα οριστεί από την
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
(ΓΟ−322.) [Α55Π11 ν.3433/2006] Η ΕΔΔ αποφασίζει για
την τυπική εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε προσφοράς,
ανάλογα με τη σπουδαιότητα των πλημμελειών που
παρουσιάζει και καταχωρεί την άποψη της στο σχε−
τικό πρακτικό αποσφράγισης που κοινοποιείται στους
διαγωνιζόμενους.
(ΓΟ−323.) [Α16 ν.3433/2006] Οι ΕΔΔ έχουν τις ακόλου−
θες αρμοδιότητες:
α. [Α16Πα ν.3433/2006] Διενεργούν τους διαγωνισμούς
προμηθειών με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους
προκήρυξης και τις διαδικασίες του ν.3433/2006.
β. [Α16Πβ ν.3433/2006] Αποφαίνονται για τον αποκλεισμό
από το διαγωνισμό των υποψήφιων προμηθευτών σύμφω−
να με το νόμο και τους όρους της προκήρυξης.
γ. [Α16Πγ ν.3433/2006] Μεριμνούν για την εξέταση και
την τεχνοοικονομική αξιολόγηση των δειγμάτων και των
στοιχείων που κατατίθενται, και των όρων των προσφο−
ρών.
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δ. [Α16Πδ ν.3433/2006] Η ΕΔΔ αξιολογεί τις προσφορές
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, αφού λάβει υπό−
ψη της τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης και των
επιτροπών εμπειρογνωμόνων όπου απαιτούνται. Η αξιολό−
γηση με πλήρη αιτιολογία μπορεί να διαφέρει από την
κρίση και τις διαπιστώσεις των άλλων επιτροπών αξιο−
λόγησης ή εμπειρογνωμόνων.
ε. [Α16Πε ν.3433/2006] Εάν οι επιτροπές αξιολόγησης
ή/και εμπειρογνωμόνων κρίνουν μη παραδεκτή την προ−
σφορά υποψήφιου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και η ΕΔΔ έχει αντίθετη
αιτιολογημένη γνώμη, αναπέμπει την υπόθεση κατά πε−
ρίπτωση στις ως άνω επιτροπές, οι οποίες υποχρεούνται
να δεχθούν την προσφορά και να προχωρήσουν στη
βαθμολογία.
στ. [Α16Πστ ν.3433/2006] Εισηγούνται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥ−
ΣΑ ΑΡΧΗ σχετικά με το αν είναι συμφέρουσες ή μη οι προ−
σφορές που πρόκειται να κατακυρωθούν.
(ΓΟ−324.) [Α17Π3α και Α13Π3η ν.3433/2006] Η αξιολόγη−
ση των τεχνικών προσφορών, των προσφορών ΑΩ, ΕΒΣ,
ΕΕΒ, χρονοδιαγράμματος πληρωμών και κόστους κύκλου
ζωής όταν ζητούνται, γίνονται από αρμόδιες Επιτροπές
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−325.) Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων δύναται να συ−
γκροτούνται και από εκπροσώπους του αντίστοιχου
Γενικού Επιτελείου για το οποίο πραγματοποιείται η
προμήθεια.
(ΓΟ−326.) [Α17Π4 ν.3433/2006] Οι Επιτροπές Εμπειρο−
γνωμόνων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες
α. [Α17Π4α ν.3433/2006] Προβαίνουν σε πλήρη τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών, με βάση τα κριτήρια που
καθορίζονται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
β. [Α17Π4β ν.3433/2006] Βαθμολογούν τα υλικά σύμφω−
να με τον τρόπο που αναλύεται στους ειδικούς όρους
της παρούσας.
γ. [Α17Π4γ ν.3433/2006] Ελέγχουν και αξιολογούν τις
κατασκευαστικές δυνατότητες των διαγωνιζομένων.
δ. [Α17Π4γ ν.3433/2006] Συντάσσουν αιτιολογημένο
πρακτικό στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώ−
μη της μειοψηφίας.
(ΓΟ−327.) [Α13Π11 ν.3433/2006] Οι συνεδριάσεις και η
λειτουργία των ως άνω επιτροπών γίνονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν.3433/2006.
Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών
(ΓΟ−328.) [Α47Π2ζ ν.3433/2006] Τα αρμόδια όργανα για
την αποσφράγιση των προσφορών, η ημερομηνία, ώρα
και τόπος αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των
προσφορών καθορίζονται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−329.) [Α55Π1 ν.3433/2006] Στην αρμόδια ΕΔΔ πα−
ραδίδεται έγκαιρα, από την υπηρεσία πραγματοποίη−
σης της προμήθειας, ο φάκελος των εγγράφων προπα−
ρασκευής του διαγωνισμού και πριν την ώρα έναρξης
του διαγωνισμού οι ενφράγιστες προσφορές μαζί με
τα δείγματα των προμηθευτών ή τα επίσημα δείγμα−
τα της υπηρεσίας.».
(ΓΟ−330.) [Α28Π2 ν.3433/2006] Οι προσφορές παρα−
λαμβάνονται και αποσφραγίζονται από την ΕΔΔ. [Α28Π5
ν.3433/2006] Προσφορές που δεν πληρούν τον παρόντα
όρο δεν λαμβάνονται υπόψη.
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(ΓΟ−331.) [Α55Π2 ν.3433/2006] Η ΕΔΔ προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκή−
ρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όρ−
γανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρε−
σία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
(ΓΟ−332.) [Α55Π2 ν.3433/2006] Η αποσφράγιση γίνεται
με την παρακάτω διαδικασία με βάση το κριτήριο που
καθορίζεται στους ειδικούς όρους:
α. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλό−
τερη τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς
και οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφρα−
γίζονται από τα μέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολο−
γητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκε−
λοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη
της επιτροπής και τοποθετούνται σε έναν νέο φάκελο
ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται και πα−
ραμένει σε αυτό προκειμένου να αποσφραγισθεί την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη
ή την πρόσκληση.
β. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφε−
ρότερη προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
καθώς και οι υποφάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογη−
τικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», μονογράφο−
νται δε και σφραγίζονται ανά φύλλο από τα μέλη της
επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που
περιέχονται στους ως άνω υποφακέλους. Όσον αφορά
την αποσφράγιση των λοιπών υποφακέλων της οικονο−
μικής προσφοράς ακολουθείται η ίδια διαδικασία.
(ΓΟ−333.) [Α55Π3 ν.3433/2006] Μετά την αποσφράγι−
ση των προσφορών που υποβλήθηκαν, η ΕΔΔ προβαίνει
στην καταχώριση αυτών που κατέθεσαν προσφορές, κα−
θώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτι−
κό, υπόδειγμα του οποίου ορίζεται στη σχετική Υπουρ−
γική Απόφαση το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
(ΓΟ−334.) [Α55Π4 ν.3433/2006] Αποσφράγιση των προ−
σφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού,
δημόσια, στην περίπτωση δε του διαγωνισμού περιο−
ρισμένης συμμετοχής, παρουσία μόνο αυτών που κλή−
θηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί η επιτροπή δι−
αγωνισμού με βάση πίνακα που της έχει παραδώσει η
αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας υπηρεσία.
Προσφορά που υποβλήθηκε από ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που δεν
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσί−
ας δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπη−
ρεσία για επιστροφή.
(ΓΟ−335.) [Α55Π5 ν.3433/2006] Στη συνέχεια ελέγχεται
η ύπαρξη των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με
τους όρους συμφωνιών της προκήρυξης και σε περιπτώ−
σεις έλλειψης κάποιου από αυτούς, η επιτροπή εκδίδει
απόφαση αποκλεισμού από τη συνέχεια της διαδικασί−
ας. Στοιχεία των τεχνικών προσφορών επιτρέπεται να
περιέρχονται σε γνώση των διαγωνιζομένων στο πα−
ρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου.
(ΓΟ−336.) [Α55Π6 ν.3433/2006] Ακολουθεί, μετά την
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, ο έλεγ−
χος των δικαιολογητικών από πλευράς νομιμότητας και
κανονικότητας, καθώς και ο έλεγχος τους από πλευράς
ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνι−
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σμό. Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται
στον αποκλειόμενο. Ο κυρίως φάκελος της προσφο−
ράς του και το σύνολο των υποφακέλων που περιέ−
χονται σε αυτόν επιστρέφονται, στον ενδιαφερόμενο
μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και υποβο−
λής ένστασης για το λόγο αυτό και σε κάθε περίπτω−
ση μετά την πάροδο των προθεσμιών σχετικά με την
υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών προσφυγών και
της απόφασης επ’ αυτών.
(ΓΟ−337.) [Α55Π7 ν.3433/2006] Η ΕΔΔ παραδίδει τις
τεχνικές προσφορές μετά την αποσφράγιση στην Επι−
τροπή Εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση και υποβολή
σχετικής έκθεσης εντός των προβλεπόμενων από τους
όρους του διαγωνισμού προθεσμιών.
(ΓΟ−338.) [Α55Π7 ν.3433/2006] Την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην προκήρυξη για την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών, η ΕΔΔ σε δημόσια συνεδρίαση
ανακοινώνει πριν την αποσφράγιση τα αποτελέσματα
του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των δι−
καιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τα αποτελέσμα−
τα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών συμπε−
ριλαμβανομένης και της βαθμολογίας. Οι προσφορές
που κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται και οι λοιποί
υποφάκελοι τους αποσφραγίζονται, και μονογράφονται
και σφραγίζονται ανά φύλλο από τα μέλη της επιτρο−
πής. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος της
πληρότητας και κανονικότητας των προσφορών και συ−
ντάσσεται το προβλεπόμενο πρακτικό αποσφράγισης.
Οι λοιπές προσφορές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέ−
φονται μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και
υποβολής ένστασης για το λόγο αυτό και σε κάθε πε−
ρίπτωση μετά την πάροδο των προθεσμιών που προ−
βλέπονται από την προκήρυξη, σχετικά με την υποβολή
ενστάσεων ή/και διοικητικών προσφυγών και της από−
φασης επ’ αυτών. Στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και
ελέγχου ανακοινώνονται οι τιμές των προσφορών και
επιτρέπεται η ανακοίνωση στοιχείων των λοιπών υπο−
φακέλων των προσφορών. Η ΕΔΔ, μετά την ολοκλήρω−
ση της διαδικασίας αποσφράγισης του κυρίως φακέλου
και των υποφακέλων, παραδίδει στις επιτροπές αξιο−
λόγησης των Α.Ω., της ΕΒΣ και του ΕΕΒ (εφόσον προ−
βλέπονται από τους ειδικούς όρους), τους αντίστοιχους
υποφακέλους για αξιολόγηση και υποβολή σχετικής έκ−
θεσης εντός των προβλεπομένων από τους όρους του
διαγωνισμού προθεσμιών. Η αξιολόγηση των υποφακέ−
λων «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» και «Κόστος Κύκλου
Ζωής» (εφόσον προβλέπονται από τους ειδικούς όρους),
διενεργείται από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα κα−
θοριζόμενα στους ειδικούς όρους.
Αξιολόγηση Προσφορών
(ΓΟ−339.) [Α56Π8 ν.3433/2006] Η πλήρης αξιολόγηση
των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 56 του ν.3433/2006 όπως τροποποιήθηκε με
τον ν.3648/2008.
(ΓΟ−340.) [Δεν προβλέπεται στον. ν.3433/2006] Η αξι−
ολόγηση προσφορών με διαφορετικά νομίσματα γίνε−
ται σύμφωνα με το δελτίο τιμών συναλλάγματος της
Τράπεζας της Ελλάδας της ημέρας λήξης προθεσμίας
υποβολής προσφορών.
(ΓΟ−341.) [Α56Π9 ν.3433/2006] Για την επιλογή της κα−
λύτερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές

που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες
με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης.
(ΓΟ−342.) [Α56Π9 ν.3433/2006] Στο στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δύναται να
επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων,
προκειμένου να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευα−
στικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριμένα υλικά
που προσφέρουν στο διαγωνισμό.
(ΓΟ−343.) [Α56Π10 ν.3433/2006] Προσφορές που πα−
ρουσιάζουν αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους των
τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης και της πρό−
σκλησης απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Δεν απορρί−
πτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
αφορούν όρους που δεν έχουν ορισθεί ως ουσιώδεις
στην προκήρυξη, οπότε η ΕΔΔ με αιτιολογημένη από−
φαση θεωρεί ότι κρίνονται τεχνικά αποδεκτές.
(ΓΟ−344.) [Α56Π12 ν.3433/2006] Η ΕΔΔ μετά την αξι−
ολόγηση των προσφορών συντάσσει πρακτικό και βε−
βαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση:
α. Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων
συμμετοχής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και
επιδείχθηκαν σε αυτή.
β. Την απόφασή της για τις ενστάσεις που υποβλή−
θηκαν από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό
και κατά τη διάρκεια αυτού, καθώς και την απόφαση
του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρητής
απόφασης της επιτροπής.
γ. Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθη−
καν από αυτή.
δ. Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που
επιτεύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την
καταλληλότητα του υλικού ή της εργασίας ή της εργο−
λαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους δια−
γωνιζόμενους σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλι−
κά ή υπηρεσίες.
ε. Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της
προμήθειας και ειδικότερα μπορεί να προτείνει:
(1) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγα−
λύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που κα−
θορίζεται στους ειδικούς όρους. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Για κατακύρωση μέρους
της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την προ−
κήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή
από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(2) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών.
(3) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
(4) Ακύρωση της προμήθειας.
(5) Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνι−
σμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυ−
χόν μειοψηφούντων μελών της.
(ΓΟ−345.) [Α56Π14 ν.3433/2006] Η ΕΔΔ συγκεντρώνει
όλα τα σχετικά με την προμήθεια παραστατικά στοιχεία
και τα υποβάλει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με αναφορά
του Προέδρου της, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διαταγή διεξαγωγής
του διαγωνισμού ή συγκρότησης της επιτροπής.
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Αξιολόγηση−Δειγματοληψία Δειγμάτων Προμηθευτών
(ΓΟ−346.) [Α54Π8 ν.3433/2006] Κατά την αξιολόγηση
των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπό−
ψη του και τα σχετικά δείγματα. Εάν για τη διενέργεια
του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτη−
τη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώ−
πιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμά−
των, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του
δείγματος.
(ΓΟ−347.) [Α54Π8 ν.3433/2006] Λήψη μέρους του δείγ−
ματος, όταν απαιτείται, γίνεται ενώπιον του υπαλλήλου
της υπηρεσίας δειγμάτων.
(ΓΟ−348.) [Α54Π17 ν.3433/2006] Η μη κατάθεση δειγ−
μάτων Προμηθευτών, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Απόρριψη Προσφορών
(ΓΟ−349.) [Α47Π2ιστ ν.3433/2006] Λόγοι για τους οποί−
ους η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός
των περιπτώσεων που αναφέρονται στους γενικούς
όρους, περιλαμβάνονται στους ειδικούς όρους της πα−
ρούσας.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις
(ΓΟ−350.) [Α31Π1 και Α31Π3 ν.3433/2006] Κατά της προ−
κήρυξης, της συμμετοχής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε αυτόν και
της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού επι−
τρέπεται ένσταση.
(ΓΟ−351.) [Α31Π3 ν.3433/2006] Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
(ΓΟ−352.) [Α31Π3 ν.3433/2006] Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης προσκομίζεται, σύμφωνα με τα κα−
θοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του
π.δ. 394/1996 που προστέθηκε με το άρθρο 35 του
ν. 3377/2005, παράβολο υπέρ Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) πο−
σού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας
του υπό προμήθεια υλικού. Το ύψος του εν λόγω ποσού
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1000)
και μεγαλύτερο του πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ. Το πα−
ραπάνω ποσοστό ως και τα όρια του αντίστοιχου πο−
σού δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση
των αρμόδιων Υπουργών.
(ΓΟ−353.) [Α31Π2α ν.3433/2006] Η ένσταση ασκείται εγ−
γράφως και, επί ποινή απαραδέκτου, κοινοποιείται, με
επιμέλεια του ενισταμένου, σε όποιον βλάπτεται από
την τυχόν παραδοχή της.
(ΓΟ−354.) Ένσταση μπορεί να υποβληθεί :
α. [Α31Π2α ν. 3433/2006] Κατά της προκήρυξης. Η
ένσταση κατά της προκήρυξης υποβάλλεται ενώπιον
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ . Εξετάζεται από την ΑΝΑ−
ΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ύστερα από εισήγηση αυτής απο−
φαίνεται αιτιολογημένα επ' αυτής ο έχων την οικονο−
μική αρμοδιότητα. [Α31Π2α ν.3433/2006] Ένσταση που
υποβάλλεται κατά της προκήρυξης θα πρέπει να υπο−
βληθεί μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για
τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζο−
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νται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και της υποβο−
λής των προσφορών.
β. [Α31Π2β ν.3433/2006] Κατά της συμμετοχής ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ στο διαγωνισμό. Η ένσταση υποβάλλεται ενώ−
πιον της ΕΔΔ και πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση από την ΕΔΔ
της απόφασης αποκλεισμού σε εκείνον που αποκλείεται
λόγω ελλείψεων των τυπικών και ουσιαστικών προϋπο−
θέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η ΕΔΔ, αποφαίνε−
ται αιτιολογημένα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
από την κατάθεση της ένστασης, χωρίς αναβολή ή δι−
ακοπή της διαδικασίας του διαγωνισμού.
γ. [Α31Π2β ν.3433/2006] Κατά της νομιμότητας της δι−
αδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της ΕΔΔ και πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο
(2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διενέργειας της
παραλαβής και αποσφράγισης των φακέλων δικαιολο−
γητικών συμμετοχής. Η ΕΔΔ, αποφαίνεται αιτιολογη−
μένα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κα−
τάθεση της ένστασης, χωρίς αναβολή ή διακοπή της
διαδικασίας του διαγωνισμού. Η ΕΔΔ, αποφαίνεται αι−
τιολογημένα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την κατάθεση της ένστασης, χωρίς αναβολή ή διακοπή
της διαδικασίας του διαγωνισμού.
δ. [Α31Π2β ν.3433/2006] Κατά της νομιμότητας της δι−
αδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των τεχνικών
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της ΕΔΔ
και πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα διενέργειας της παραλαβής και
αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών. Η ΕΔΔ, απο−
φαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την κατάθεση της ένστασης, χωρίς αναβο−
λή ή διακοπή της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η ΕΔΔ,
αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την κατάθεση της ένστασης, χωρίς αναβο−
λή ή διακοπή της διαδικασίας του διαγωνισμού.
ε. [Α31Π2γ ν.3433/2006] Κατά του αποκλεισμού των
συμμετεχόντων από τη συνέχιση του διαγωνισμού για
οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν ο αποκλεισμός έγινε λόγω
ελλείψεων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσε−
ων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η ένσταση υποβάλλε−
ται ενώπιον της ΕΔΔ. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί
μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημε−
ρομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Για
την ένσταση αυτή κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημέ−
να η ΕΔΔ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
υποβολή τους στην ΕΔΔ, χωρίς αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού που διεξάγεται.
στ. [Α31Π2γ ν.3433/2006] Κατά του παραδεκτού και
νομίμου της οικονομικής προσφοράς. Η ένσταση υπο−
βάλλεται ενώπιον της ΕΔΔ. Η ένσταση μπορεί να υπο−
βληθεί μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
Για την ένσταση αυτή κρίνει και αποφασίζει αιτιολογη−
μένα η ΕΔΔ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την υποβολή τους στην ΕΔΔ, χωρίς αναβολή ή διακο−
πή του διαγωνισμού που διεξάγεται.
(ΓΟ−355.) [Α31Π5 ν.3433/2006] Οι ενστάσεις και προ−
σφυγές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις
β’ έως στ’ εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα κατά το
νόμο και την ουσία.
(ΓΟ−356.) [Α31Π2δ ν.3433/2006] Σε καμιά περίπτωση
δεν αποφασίζεται η έγκριση του αποτελέσματος του

31634

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

διαγωνισμού, αν δεν παρέλθουν οι προαναφερόμενες
προθεσμίες εντός των οποίων αποφαίνεται ο έχων την
οικονομική αρμοδιότητα.
(ΓΟ−357.) [Α31Π4 ν.3433/2006] Οι κοινοποιήσεις των
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων επί ενστάσεων γί−
νονται στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι συμμετέ−
χοντες. Οι ανακοινώσεις ή οι γνωστοποιήσεις γίνονται
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως καθορίζεται στους ει−
δικούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−358.) [Α55Π10 ν.3433/2006] Η ΕΔΔ κρίνει και απο−
φαίνεται αιτιολογημένα εντός των προβλεπομένων
χρονικών ορίων για τις υποβαλλόμενες σε αυτή εν−
στάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν.3433/06.
Προσφυγές
(ΓΟ−359.) [Α31Π2δ ν.3433/2006] Κατά της απόφασης
της Επιτροπής που απορρίπτει την ένσταση επιτρέπε−
ται προσφυγή ενώπιον του έχοντος την οικονομική αρ−
μοδιότητα, ο οποίος αποφαίνεται επ' αυτής μετά από
γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΑΝΑ−
ΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
(ΓΟ−360.) [Α31Π2δ ν.3433/2006] Η προσφυγή ασκείται
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίη−
ση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο των δέκα
(10) ημερών μέσα στις οποίες όφειλε να απαντήσει η
επιτροπή του διαγωνισμού.
(ΓΟ−361.) [Α31Π2δ ν.3433/2006] Η προσφυγή απευθύ−
νεται στον έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα. Η προ−
σφυγή κατατίθεται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και, αφού
πρωτοκολληθεί, εισάγεται στην αρμόδια Γνωμοδοτική
Επιτροπή Προμηθειών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ μαζί
με τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου προκειμένου
να γνωμοδοτήσει κατά τα ως άνω οριζόμενα. Ο πρόε−
δρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών, το συ−
ντομότερο δυνατόν, καλεί τα μέλη της επιτροπής σε
συνεδρίαση. [Α31Π5 ν.3433/2006] Η Γνωμοδοτική Επι−
τροπή Προμηθειών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ μπορεί
να ζητεί πληροφορίες, διευκρινίσεις και στοιχεία από
επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
(ΓΟ−362.) [Α31Π2δ ν.3433/2006] Η απόφαση του έχο−
ντος την οικονομική αρμοδιότητα επί της προσφυγής
εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ως άνω κατά−
θεση αυτής στον αρμόδιο φορέα.
(ΓΟ−363.) [Α31Π2δ ν.3433/2006] Αν η προθεσμία παρέλ−
θει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
(ΓΟ−364.) [Α31Π2δ ν.3433/2006] Σε καμιά περίπτωση
δεν αποφασίζεται η έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού, αν δεν παρέλθουν οι προαναφερόμενες
προθεσμίες εντός των οποίων αποφαίνεται ο έχων την
οικονομική αρμοδιότητα.
(ΓΟ−365.) [Α31Π4 ν.3433/2006] Οι κοινοποιήσεις των
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων επί προσφυγών γί−
νονται στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι συμμετέ−
χοντες. Οι ανακοινώσεις ή οι γνωστοποιήσεις γίνονται
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως καθορίζεται στους ει−
δικούς όρους της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κατακύρωση Αποτελεσμάτων
(ΓΟ−366.) [Α56Π1 ν.3433/2006] Το κριτήριο για την κα−
τακύρωση της προμήθειας και ο τρόπος για την τελι−
κή επιλογή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθορίζεται στους ειδι−
κούς όρους.
(ΓΟ−367.) [Α57Π1 ν.3433/2006] Τα σχετικά δικαιολογη−
τικά της προμήθειας διαβιβάζονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ, η οποία φροντίζει και εισηγείται για την έκδοση
της κατακυρωτικής απόφασης, έγκαιρα και μέσα στις
προθεσμίες κάθε προμήθειας κατόπιν γνωμοδότησης
της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
(ΓΟ−368.) [Α57Π2 ν.3433/2006] Αυτός που έχει την οικο−
νομική αρμοδιότητα έκδοσης της κατακυρωτικής από−
φασης κρίνει και αποφασίζει:
α. για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του δι−
αγωνισμού,
β. για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας στο όνο−
μα του αναδειχθέντος ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και
γ. για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης.
(ΓΟ−369.) [Α56Π11 ν.3433/2006] Η κατακύρωση τελι−
κά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδια−
γραφών της προκήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, του οποίου η
προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέ−
ρουσα σύμφωνα με το κριτήριο που καθορίζεται στους
ειδικούς όρους.
(ΓΟ−370.) [Α23Π4 ν.3433/2006] Η κατακύρωση τελειού−
ται με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
(ΓΟ−371.) [Α23Π1 ν.3433/2006] Η κοινοποίηση της σχε−
τικής απόφασης για την κατακύρωση της προμήθειας,
καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνο−
νται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα,
εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοση τους προσω−
πικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημέ−
νη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν
τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον
οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με επι−
στολή βεβαίας χρονολογίας.
Περιεχόμενο Κατακυρωτικής Απόφασης
(ΓΟ−372.) [Α58Π1 ν.3433/2006] Στην κατακυρωτική από−
φαση προμήθειας, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω
ουσιώδη στοιχεία σύμφωνα με τους όρους του διαγω−
νισμού και τα σχετικά έγγραφα αυτού ή των προσφο−
ρών τα οποία αποτελούν τη βάση της σύμβασης ή συμ−
φωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων που καταρτίζεται
στη συνέχεια:
α. Στο προοίμιο της απόφασης:
(1) Τα στοιχεία έγκρισης και τρόπου πραγματοποίη−
σης της προμήθειας.
(2) Οι σχετικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, απο−
φάσεων, διαταγών ή πρακτικών επιτροπών στις οποί−
ες στηρίζεται η έγκριση της κατακύρωσης της προ−
μήθειας.
β. Στην απόφαση:
(1) Τα στοιχεία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε.
(2) Η γενική περιγραφή του υπό προμήθεια υλικού, ερ−
γολαβίας ή εργασίας.
(3) Τα στοιχεία του μειοδότη.
(4) Η μερική και συνολική τιμή της προμήθειας.
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(5) Η εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση της σύμβα−
σης.
(6) Η εγγυοδοσία καλής λειτουργίας.
(7) Ο τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης και πα−
ραλαβής της προμήθειας (όσον αφορά τα μηχανήμα−
τα, αυτά παραλαμβάνονται μετά από δοκιμές σε λει−
τουργία εκτός αν καθορίζεται αλλιώς με τους όρους
συμφωνιών).
(8) Οι ειδικοί τεχνικοί όροι ή προδιαγραφές του υπό
προμήθεια είδους.
(9) Ο τρόπος πληρωμής, η προκαταβολή, καθώς και ο
τύπος αναπροσαρμογής της τιμής για χρονικό διάστη−
μα πέραν του έτους από την ημερομηνία εκπνοής της
ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στους ειδικούς όρους.
(10) Η προμήθεια του αντιπροσώπου υποχρεωτικά σε
ευρώ.
(11) Τα υπόλοιπα έξοδα και οι κρατήσεις για λογα−
ριασμό τρίτων όταν τα τελευταία βαρύνουν τον Αγο−
ραστή.
(12) Οι φορολογικές, δασμολογικές και άλλες απαλ−
λαγές.
(13) Οι κρατήσεις με τις οποίες βαρύνεται ο ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗΣ.
(14) Η έγκριση και ο καταλογισμός της δαπάνης σε βά−
ρος πιστώσεων συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων Αριθ−
μών Κωδικού Εξόδων του προϋπολογισμού του αντί−
στοιχου γενικού επιτελείου.
(15) Η ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής.
(16) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα
πίστωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος όταν απαι−
τείται.
(17) Τα δικαιολογητικά τακτοποίησης της δαπάνης.
(18) Τα παρεχόμενα από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αντισταθ−
μιστικά ωφελήματα (Offsets) όταν απαιτείται.
(19) Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ για καθυστερήσεις ή μη υλοποίηση των αντι−
σταθμιστικών ωφελημάτων και άλλων υποχρεώσεων
του.
(20) Το ποσοστό της Ε.Β.Σ. όταν το υλικό είναι με−
ρικής ή ολικής εγχώριας κατασκευής ο δείκτης Ε.Π.Α.
που συμφωνήθηκε.
(21) Οι ειδικοί κατά περίπτωση όροι ή όροι της προ−
σφοράς του μειοδότη, οι οποίοι έγιναν δεκτοί από την
υπηρεσία.
(22) Η σύναψη της σύμβασης και ο χρόνος υπογρα−
φής αυτής.
(23) Ο εξουσιοδοτούμενος για την υπογραφή της σύμ−
βασης.
(24) Οι αποδέκτες και οι κοινοποιήσεις της απόφα−
σης.
(25) Δικαίωμα προαίρεσης (OPTION), όταν προβλέπε−
ται από την προκήρυξη.
(26) Ρήτρα λύσης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 47 παρ. 4 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−373.) [Α58Π4 ν.3433/2006] Το σχέδιο της κατακυ−
ρωτικής απόφασης υπόκειται στον προβλεπόμενο από
το άρθρο 80 του ν.δ. 721/1970 προληπτικό έλεγχο από
την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
Ανακοίνωση Κατακύρωσης Αποτελεσμάτων
(ΓΟ−374.) [Α23Π2 ν.3433/2006] Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, απο−
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στέλλεται σχετική ανακοίνωση το αργότερο εντός εί−
κοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της κα−
τακυρωτικής απόφασης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Το τίμημα.
δ. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με
τους όρους της προκήρυξης και της πρόσκλησης και τις
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης προμή−
θειας και της σύμβασης ΑΩ.
(ΓΟ−375.) [Α32Π5 ν.3433/2006] Εάν η κατακύρωση ή η
ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η ανα−
κοίνωση απευθύνεται στον αντιπρόσωπο του στην Ελ−
λάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση απο−
στέλλεται τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σύμβαση Προμήθειας
(ΓΟ−376.) [Α60Π1 ν.3433/2006] Η αρμόδια για την προ−
μήθεια υπηρεσία, μετά την κοινοποίηση της σχετικής
κατακυρωτικής απόφασης ή με την κατακύρωση των
πρακτικών διαγωνισμού, προβαίνει με βάση την κατα−
κύρωση, τους όρους συμφωνιών και την προσφορά του
μειοδότη, στη σύνταξη σχεδίου σύμβασης.
(ΓΟ−377.) [Α23Π3 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στον
οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προ−
σέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων (κύριας σύμβασης και σύμβασης
ΑΩ) ή όπως άλλως καθορίζεται με την κατακυρωτική
απόφαση, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγ−
γυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
(ΓΟ−378.) [Α23Π5 ν.3433/2006] Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗΣ στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει
να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, κηρύσσεται έκ−
πτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 41 του
ν.3433/2006.
(ΓΟ−379.) [Α60Π2 ν.3433/2006] Στο σχέδιο σύμβασης
προμηθειών περιέχονται κατ’ ελάχιστον οι γενικοί, οι−
κονομικοί και τεχνικοί όροι που συμφωνήθηκαν από τα
δύο μέρη και κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Άρθρου 60 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−380.) [Α39Π1 ν.3433/2006] Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών από το εξωτερικό, που βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗ, καθορίζεται στη σύμβαση με βάση την κατακυρω−
τική απόφαση της προμήθειας.
(ΓΟ−381.) [Α60Π3 ν.3433/2006] Οι συμβάσεις συντάσ−
σονται στην Ελληνική γλώσσα, υπογράφονται σε δύο
πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και εκδίδονται
ανάλογα αντίγραφα για υπηρεσιακή χρήση. Επίσημη με−
τάφραση σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα γίνεται
με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και σε περίπτωση αμφι−
βολιών θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο.
(ΓΟ−382.) [Α60Π4 ν.3433/2006] Το σχέδιο της σύμβα−
σης μονογράφεται αρμόδια και υπόκειται στον προ−
βλεπόμενο προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικο−
νομική υπηρεσία.
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(ΓΟ−383.) [Α60Π5 ν.3433/2006] Τις συμβάσεις υπογρά−
φει ο ανακηρυχθείς ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτη−
μένος πληρεξούσιος του, για λογαριασμό δε της υπη−
ρεσίας, αυτός που έχει σύμφωνα με το νόμο οικονομική
εξουσία ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν αρμόδιο
όργανο των Ενόπλων Δυνάμεων.
(ΓΟ−384.) [Α60Π6 ν.3433/2006] Οι συμβάσεις αποστέλ−
λονται για την εκτέλεση στην αρμόδια υπηρεσία ελέγ−
χου των επιτροπών παραλαβών προμηθειών.
Έλεγχος και Διαφάνεια των Συμβάσεων
(ΓΟ−385.) [Α69Π1 ν.3433/2006] Στον έλεγχο του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου της παραγράφου 7 του άρθρου 19
του π.δ. 774/1980, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
υπάγονται υποχρεωτικά, κατά το προσυμβατικό στάδιο
όπως ισχύει, οι προμήθειες των ΕΔ. Για το σκοπό αυ−
τόν σχέδιο των ως άνω συμβάσεων με τα απαιτούμε−
να στοιχεία του φακέλου διαβιβάζονται στο Ελεγκτι−
κό Συνέδριο.
(ΓΟ−386.) [Α69Π2 ν.3433/2006] Εάν δεν διενεργηθεί ο
παραπάνω έλεγχος, η σύμβαση είναι άκυρη.
(ΓΟ−387.) [Α69Π5 ν.3433/2006] Στις συμβάσεις προμη−
θειών αμυντικού υλικού που έχουν χαρακτηρισθεί απόρ−
ρητες ή απαιτούν μυστικότητα, ο έλεγχος νομιμότητας
αυτών πριν από τη σύναψη τους διενεργείται από το
αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο
τίθεται υπόψη ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα
και στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή το Ελεγκτικό Συνέ−
δριο διασφαλίζει το απόρρητο των στοιχείων του φα−
κέλου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του
επιστρέφεται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
Λύση Σύμβασης
(ΓΟ−388.) [Α14Π5γ ν.3433/2006] Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη
σύμβαση για σπουδαίο λόγο ή επειδή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗΣ κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε
αναγκαστική διαχείριση.
(ΓΟ−389.) [Α14Π6 ν.3433/2006] Σε περίπτωση λύσης της
σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα κληθεί να παραστεί αυ−
τοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προ−
κειμένου να αναπτύξει και προφορικά τις εγγράφως δι−
ατυπωμένες απόψεις του.
Τροποποίηση Σύμβασης
(ΓΟ−390.) [Α61Π1 ν.3433/2006] Η σύμβαση τροποποιείται
όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή, εάν δεν
προβλέπεται, τροποποιείται όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνω−
μοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προ−
μηθειών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και απόφαση του
έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα.
(ΓΟ−391.) [Α61Π2 ν.3433/2006] Η τροποποίηση θεμελι−
ωδών συμβατικών διατάξεων πραγματοποιείται ύστερα
από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους, το οποίο εξετάζει τη νομιμότητα της τροποποίη−
σης και την αιτιολογία που τη συνοδεύει. Ως θεμελιώ−
δεις διατάξεις, κατ' αρχήν θεωρούνται εκείνες που δεν
περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγράφου
κατωτέρω ή, σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες σε

αντικείμενο της σύμβασης, των οποίων η τροποποίηση
προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου.
(ΓΟ−392.) [Α61Π3 ν.3433/2006] Διατάξεις που επιτρέπε−
ται η τροποποίηση τους από τον έχοντα την οικονομική
αρμοδιότητα, με βάση τα στοιχεία και δεδομένα κάθε
περίπτωσης, χωρίς τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, είναι οι ακόλουθες:
α. Η μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών, κατά το
άρθρο 37 του ν.3433/2006, χρόνου παράδοσης ή αντι−
κατάστασης των υπό προμήθεια υλικών ή εργασιών που
κρίθηκαν ακατάλληλες.
β. Η απαλλαγή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την παράδοση υπο−
λοίπου που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%)
της συμβατικής ποσότητας υλικών, λόγω ειδικών συν−
θηκών, με επιβολή ή όχι προστίμου σε αυτόν.
Παρακολούθηση Σύμβασης
(ΓΟ−393.) [Α60Π7 ν.3433/2006] Η παρακολούθηση της
πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτονται εί−
ναι έργο των αρμόδιων για την υλοποίηση της προμή−
θειας υπηρεσιών των ΕΔ.
(ΓΟ−394.) [Α18Π1α ν.3433/2006] Η λεπτομερής παρα−
κολούθηση και έλεγχος της εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης που θα καταρτισθεί καθώς και των υποχρεώ−
σεων της Υπηρεσίας και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που απορ−
ρέουν από αυτή θα γίνει από Επιτροπή Ελέγχου και
Παραλαβής (ΕΕΠ).
(ΓΟ−395.) [Α18Π1β ν.3433/2006] Η ΕΕΠ θα μπορεί να
παρακολουθεί στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή
την πρόοδο κατασκευής ή παραγωγής του υπό προμή−
θεια είδους με επισκέψεις όπου απαιτείται.
(ΓΟ−396.) [Α18Π1γ ν.3433/2006] Οι ΕΕΠ προμηθειών
προβαίνουν σε λειτουργικό έλεγχο του τελικού προϊ−
όντος για τη διαπίστωση των προβλεπόμενων από τη
σύμβαση επιδόσεων.
(ΓΟ−397.) [Α18Π1δ ν.3433/2006] Οι ΕΕΠ προμηθειών, ει−
σηγούνται στη Διοίκηση τη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης όρου των συμφωνιών.
(ΓΟ−398.) [Α18Π1ε ν.3433/2006] Οι ΕΕΠ προμηθειών
προβαίνουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμ−
βαση, σε ελέγχους, (μακροσκοπικούς, λειτουργικούς,
επιχειρησιακούς κ.λπ.) του υπό προμήθεια υλικού, σε
δειγματοληψία, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, με
την παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή νόμιμου εκπροσώ−
που του. Αποστέλλουν για έλεγχο, στα αρμόδια στρα−
τιωτικά εργοστάσια ή χημεία ή εργαστήρια ή σε ανά−
λογους κρατικούς φορείς και σε περίπτωση αδυναμίας
των φορέων του Δημοσίου, σε εξειδικευμένους και επί−
σημα αναγνωρισμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, τα
προβλεπόμενα δείγματα για τον ποιοτικό έλεγχο. Μετά
τη λήψη των αποτελεσμάτων συντάσσουν τα σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης, τα οποία απο−
στέλλουν στους παραλήπτες που καθορίζονται στο άρ−
θρο 62 του ν. 3433/2006.
(ΓΟ−399.) [Α18Π1στ ν.3433/2006] Οι ΕΕΠ προμηθειών
εισηγούνται την παραπομπή των διαφωνιών που ανα−
φύονται μεταξύ προμηθευτών και υπηρεσίας στη δευ−
τεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής προμη−
θειών, για θέματα τήρησης ή μη των όρων συμφωνιών
ή συμβάσεων.
(ΓΟ−400.) [Α18Π1ζ ν.3433/2006] Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να ενισχύει τις επιτροπές ελέγχου και παρα−
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λαβής προμηθειών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με έναν ή
περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη
είναι συμβουλευτική.
(ΓΟ−401.) [Α18Π1η ν.3433/2006] Οι ΕΕΠ προμηθειών, στις
περιπτώσεις προμήθειας υλικών εγχώριας κατασκευής,
όταν ο έλεγχος για την εξασφάλιση ποιότητας, κόστους
ποιότητας και ΕΠΑ των υλικών αυτών έχει διενεργηθεί
από τη ΓΔΑΕΕ παραλαμβάνουν τα υλικά μετά από μα−
κροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και λαμβάνουν υπόψη
τα σχετικά πιστοποιητικά της ΓΔΑΕΕ, που εκδίδονται
για το σκοπό αυτόν, εκδίδουν δε το πρωτόκολλο ποιο−
τικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης, επιφυλασ−
σόμενων των διατάξεων των άρθρων 38 και 39 του ν.
3433/2006 όπως αυτός ισχύει. Στις περιπτώσεις προμη−
θειών εξωτερικού, των οποίων ο ποιοτικός έλεγχος έχει
ανατεθεί αρμοδίως σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ή κρατικό
φορέα, οι επιτροπές αυτές ενεργούν αναλόγως.
(ΓΟ−402.) [Α27Π7 ν.3433/2006] Προκειμένου για προ−
μήθειες από μη εγχώριους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, δύναται να
καθορίζεται στη σύμβαση η πληρωμή σε καθαρές τι−
μές, με βάση το προτιμολόγιο ή την προσφορά του αλ−
λοδαπού οικονομικού φορέα, οπότε οι κρατήσεις ή ει−
σφορές, που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες
διατάξεις στη συμβατική αξία του υλικού υπέρ του Δη−
μοσίου και τρίτων, καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα στο
εσωτερικό, προσαυξάνουν τη σχετική δαπάνη, σύμφω−
να με τα ποσοστά που αναλογούν, σε βάρος των πι−
στώσεων του προϋπολογισμού των κλάδων των ΕΔ και
καταβάλλονται σε ευρώ.
(ΓΟ−403.) [Α46Π3 ν.3433/2006] Στις συμβάσεις προμή−
θειας οπλικών συστημάτων προβλέπονται οι βασικοί
όροι της εν συνεχεία υποστήριξης (πέραν της αρχικής)
του υπό προμήθεια οπλικού συστήματος, και οι οποί−
οι αποτελούν τη σύμβαση πλαίσιο (Follow On Support−
FOS).
Εκτέλεση−Εκκαθάριση Σύμβασης
(ΓΟ−404.) [Α60Π8 ν.3433/2006] Η σύμβαση θεωρείται
ότι εκτελέστηκε και εκκαθαρίσθηκε όταν συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπε−
ται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρ−
μόδιο όργανο ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα
τοις εκατό της συνολικής συμβατικής ποσότητας.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η
ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος,
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρε−
ώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε−
σμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπό−
μενα από τη σύμβαση.
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Συμβάσεις Α.Ω.
(ΓΟ−406.) [Α27Π16 ν.3433/2006] Η κατάρτιση της σχε−
τικής σύμβασης ΑΩ γίνεται ταυτόχρονα με την κατάρ−
τιση της κύριας σύμβασης αμυντικού υλικού.
(ΓΟ−407.) [Α16Π1 υπ’ αριθμ. 248298 υπουργική απόφα−
ση] Η κατάρτιση σύμβασης ΑΩ γίνεται από αρμόδια
επιτροπή του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σχετική νομοθεσία, ταυτόχρονα με την κατάρτιση της
σύμβασης προμήθειας μετά την επιλογή του αναδόχου
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΓΟ−408.) [Α16Π2 υπ’ αριθμ. 248298 υπουργική απόφαση]
Η σύμβαση ΑΩ συντάσσεται με βάση την αξιολογηθείσα
προσφορά ΑΩ, την υπ’ αριθμ. 248298 (ΦΕΚ 1322Β/8.7.2008
υπουργική απόφαση) για τα ΑΩ και τους σχετικούς με
τα ΑΩ γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας.
(ΓΟ−409.) [Α17 υπ’ αριθμ. 248298 υπουργική απόφαση]
Στους γενικούς όρους των συμβάσεων ΑΩ που καταρτί−
ζονται απαιτείται να περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του
Άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 248298 (ΦΕΚ 1323Β/8.7.2008)
υπουργικής απόφασης.
Δωσιδικία − Εφαρμοστέο δίκαιο Συμβάσεων Α.Ω.
(ΓΟ−410.) [Α17Π4 υπ’ αριθμ. 248298 υπουργική απόφαση]
Η Σύμβαση ΑΩ διέπεται, ερμηνεύεται και υλοποιείται
σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που απορρέει
από τη σύμβαση ΑΩ είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Συμβάσεις Ε.Β.Σ.
(ΓΟ−411.) [Α30Π4 ν.3433/2006] Οι οριστικές συμβά−
σεις Ε.Β.Σ. υπογράφονται με εγχώριους υποκατασκευ−
αστές πριν την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας
και πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα περιλαμβανό−
μενα στην προσφορά για τα οποία αξιολογήθηκαν και
κατακυρώθηκε η προμήθεια.
(ΓΟ−412.) [Α7 υπ’ αριθμ. 248299 υπουργική απόφαση] Το
μέρος της σύμβασης προμήθειας που αφορά την Ε.Β.Σ.
συντάσσεται με βάση την αξιολογηθείσα προσφορά
του αναδόχου προμηθευτή για την Ε.Β.Σ, την υπ’ αριθμ.
248299 (ΦΕΚ 1323Β/8.7.2008 υπουργική απόφαση) για την
Ε.Β.Σ και τους σχετικούς με την Ε.Β.Σ. γενικούς και ειδι−
κούς όρους της παρούσας. Οι ελάχιστοι όροι που πρέ−
πει να περιλαμβάνει μία σύμβαση σχετικά με την Ε.Β.Σ.,
όταν υπάρχει τέτοια απαίτηση, περιγράφονται στο Πα−
ράρτημα ‘Γ’ της υπ’αριθμ. 248299 (ΦΕΚ 1323Β/8.7.2008)
υπουργικής απόφασης.
(ΓΟ−413.) [Α9 υπ’ αριθμ. 248299 υπουργική απόφαση]
Οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν μεταξύ του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ και των εγχωρίων βιομηχανιών–βιοτεχνιών
για την υλοποίηση του έργου της Ε.Β.Σ. περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστον τις περί Διαχείρισης−Διασφάλισης Ποι−
ότητας προβλέψεις της Σύμβασης Προμήθειας, και συ−
ντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και
τις προβλέψεις αυτής.

Δωσιδικία−Εφαρμοστέο δίκαιο Συμβάσεων
Προμηθειών

ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(ΓΟ−405.) [Α70Π1 ν.3433/2006] Αρμόδια δικαστήρια για
την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις
συμβάσεις προμηθειών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Εκπρόθεσμες Παραδόσεις
(ΓΟ−414.) [Α40Π1 ν.3433/2006] Εάν το υλικό φορτωθεί
παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβα−
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τικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθε−
ση, 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 συνέ−
πειες επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί
της αξίας του υλικού ως εξής:
α. 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 δε−
καεννέα ημέρες.
β. 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 υπό−
λοιπες δεκαεννέα ημέρες.
γ. 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 υπό−
λοιπες δεκαεννέα ημέρες.
δ. 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 δεκα−
εννέα (19) ημέρες».
ε. 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 υπό−
λοιπες δεκαεννέα ημέρες.
στ. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο
που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέ−
ον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές
ημέρες.
(ΓΟ−415.) [Α40Π2 ν.3433/2006] Τα παραπάνω, κατά πε−
ρίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλι−
κών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλι−
κών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπο−
λογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής πο−
σότητας αυτών.
(ΓΟ−416.) [Α40Π3 ν.3433/2006] Για τον υπολογισμό του
χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης − πα−
ράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος
την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότη−
ση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΑΝΑΘΕ−
ΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗΣ και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρ−
τωσης − παράδοσης.
(ΓΟ−417.) [Α40Π4 ν.3433/2006] Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗΣ έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλε−
πόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε
βάρος του και τόκος υπερημερίας επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της
λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδο−
σης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερημερίας.
(ΓΟ−418.) [Α40Π5 ν.3433/2006] Η είσπραξη του προστί−
μου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβο−
λής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται
να λάβει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή σε περίπτωση ανεπάρκει−
ας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί εισπράξε−
ως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Το πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται στο
Μετοχικό Ταμείο του κλάδου που διενεργεί την προμή−
θεια ή του κλάδου των ΕΔ για λογαριασμό του οποίου
διενεργείται η προμήθεια.
(ΓΟ−419.) [Α40Π6 ν.3433/2006] Σε περίπτωση κοινοπρα−
ξίας 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.
Κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου − Κυρώσεις
(ΓΟ−420.) [Α41Π1 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ που
δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορί−
στηκε με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατα−
κύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίω−
μα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του έχοντος
την οικονομική αρμοδιότητα ύστερα από γνωμοδότη−
ση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθει−
ών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
(ΓΟ−421.) [Α41Π2 ν.3433/2006] Με την ίδια διαδικασία ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβα−
ση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή,
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα
37 και 40 του ν.3433/2006.
(ΓΟ−422.) [Α41Π4 ν.3433/2006] Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος
την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότη−
ση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσε−
ων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετο−
χής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου για λογαρι−
ασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του κλά−
δου που ενεργεί την προμήθεια.
β. Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό
είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με διαπραγμάτευση,
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλο−
γισμό 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 κατα−
λογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που
δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση
του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗ, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε
με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτω−
ση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκα−
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ταβολής από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με
το ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ημερομη−
νία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύ−
ον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
(ΓΟ−423.) [Α41Π5 ν.3433/2006] Η μη παράσταση του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου γνω−
μοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της
εξέτασης του θέματος και της επ' αυτού γνωμοδότη−
σης.
(ΓΟ−424.) [Α41Π6 ν.3433/2006] Εάν η προμήθεια του
υλικού σε βάρος του έκπτωτου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ γίνεται
με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται
υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
(ΓΟ−425.) [Α41Π7 ν.3433/2006] Οι παραπάνω κυρώσεις
είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της ενδιαφερόμε−
νης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνά−
μεων για θετική ζημία που προήλθε από την άρνηση
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να πραγματοποιήσει έγκαιρα την
προμήθεια που του κατακυρώθηκε.
(ΓΟ−426.) [Α44Π10 ν.3433/2006] Από την ημερομηνία
λύσης της σύμβασης ή κήρυξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως
εκπτώτου και μέχρι την επιστροφή της προκαταβο−
λής οφείλεται τόκος υπερημερίας. Τόκος υπερημερίας
οφείλεται και επί εκπρόθεσμων παραδόσεων σύμφω−
να με σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 40 του
ν.3433/2006.
(ΓΟ−427.) [Α44Π11β ν.3433/2006] Το ποσό της προκα−
ταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ει−
δών εισπράττονται, με κατάπτωση της εγγυητικής επι−
στολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί είσπρα−
ξης δημοσίων εσόδων διατάξεις, σε περίπτωση κήρυξης
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως εκπτώτου ή λύσης της σύμβα−
σης και εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβο−
λή και τους τόκους μέσα στην προθεσμία που προβλέ−
πεται για αυτό.
(ΓΟ−428.) [Δεν προβλέπεται στον ν.3433/2006] Για το
χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμο−
δίως ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται
τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
έχει λάβει τέτοια.
Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων
(ΓΟ−429.) [Α41Π3 ν.3433/2006] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή τη σύμβαση, όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορ−
τώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
(ΓΟ−430.) [Α42Π1 ν.3433/2006] Δεν επιβάλλονται κυ−
ρώσεις στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αλλά μετατίθενται οι συμ−
βατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή
φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους, με απόφαση του
έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, κατόπιν γνωμο−
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δότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, εφόσον διαπιστωθεί:
α. υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμή−
θεια αρμόδιας υπηρεσίας,
β. ανώτερη βία.
(ΓΟ−431.) [Α42Π2 ν.3433/2006] Τα γεγονότα που συ−
νιστούν ανώτερη βία παροχής εκτέλεσης σύμβασης
πρέπει να δηλωθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκ−
δήλωση τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα
αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια
προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.
Είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου
(ΓΟ−432.) [Α45 ν.3433/2006] Τα κάθε φύσης δικαιώμα−
τα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου που ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο κάθε
κλάδου των ΕΔ, των Οργανισμών και των εν γένει Εκ−
μεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, που απορρέουν
από μη εφαρμογή των όρων συμφωνιών και συμβάσε−
ων, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, με φροντίδα της αρ−
μόδιας υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εκχώρηση δικαιωμάτων και αναδοχή υποχρεώσεων
(ΓΟ−433.) [Α43Π1 ν.3433/2006] Απαγορεύεται η εκχώ−
ρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων
που απορρέουν από σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων
Δυνάμεων.
(ΓΟ−434.) [Α43Π2α ν.3433/2006] Κατ' εξαίρεση επιτρέ−
πεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών,
με όρο στη σχετική σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσε−
ων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε αναγνωρισμένες τράπεζες
εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότη−
ση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητι−
κής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη
σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανι−
σμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το
Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις δι−
ατυπώσεις του άρθρου 95 του ν. 2362/1995, όπως εκά−
στοτε ισχύει.
(ΓΟ−435.) [Α47Π4 ν.3433/2006] Στις συμβάσεις αμυντι−
κού υλικού για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατοχή των
μετοχών της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας που συνεπά−
γεται τον έλεγχο της διοίκησης της ή αλλαγή στην κα−
τοχή μετοχών ή μετασχηματισμός της σε άλλη εταιρική
μορφή ενημερώνεται εγγράφως από την αντισυμβαλ−
λόμενη εταιρία ο ΥΕΘΑ. Ο τελευταίος δύναται ή να συ−
ναινέσει στην προαναφερθείσα μεταβολή της κατοχής
των μετοχών ή να λύσει μονομερώς τη σύμβαση θεω−
ρούμενης της μεταβολής αυτής της μετοχικής σχέσης
ως σπουδαίου λόγου.
Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
(ΓΟ−436.) [Α43Π2β ν.3433/2006] Επιτρέπεται ο συμψη−
φισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελληνικού
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Δημοσίου, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και χρηματοπιστωτικών ιδρυ−
μάτων, οργανισμών και νομικών προσώπων που απορ−
ρέουν εκατέρωθεν από την ίδια σύμβαση προμήθειας
ή από συνδεδεμένες με αυτή συμβάσεις.

β. Να καταθέσουν εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης των
συμβάσεων που υπογράφονται μέσω αυτών ή των πα−
ραγγελιών που δίνονται στους οίκους εξωτερικού.

Εμπορικοί Αντιπρόσωποι

(ΓΟ−439.) [Α47Π2κζ ν.3433/2006] Θέματα σχετικά με
την προμήθεια και ευθύνη του αντιπροσώπου του Οί−
κου εξωτερικού, που μεσολαβεί στην Ελληνική Επικρά−
τεια καθορίζονται στους ειδικούς όρους.

(ΓΟ−437.) [Α47Π5 ν.3433/2006] Η συμμετοχή εμπορικών
αντιπροσώπων σε διαγωνισμό προμήθειας προϊόντων
αλλοδαπών οίκων καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
(ΓΟ−438.) [Α47Π5 ν.3433/2006] Για να έχουν δικαίωμα
στην προβλεπόμενη νόμιμη καταβολή της προμήθει−
ας αντιπροσώπου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι αλλοδα−
πών οίκων πρέπει:
α. Να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που προ−
βλέπονται στο άρθρο 26 του ν.3433/2006, όπως και αυτά
που προσδιορίζουν την προμήθειά τους.

Προμήθεια και Ευθύνη Αντιπροσώπου

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Υποδείγματα Εντύπων
1. Επισυνάπτονται υποδείγματα των προβλεπόμενων
από την κείμενη νομοθεσία εντύπων ως ισχύουν την
ημερομηνία προκήρυξης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Γενικά Στοιχεία
Τεχνικά Έγγραφα
(ΕΟ−1−1.) [ ............ ] Για την κατάρτιση της παρούσας ελή−
φθησαν υπόψη ή/και γίνεται μνεία στα ακόλουθα τεχνι−
κά έγγραφα (Οδηγία)1:
NATO Standardization Agreemenents
STANAG 4107 “Mutual acceptance of Governement
quality assurance and usage of the allied quality assurance
publications” ως ισχύει
NATO Allied Quality Assurance Publications (AQAP)
AQAP 2000 “NATO policy on an integrated systems
approach to quality through the life cycle” όπως ισχύει
AQAP 2009 “NATO guidance on the use of the AQAP
2000 series” όπως ισχύει
AQAP 2110 “NATO quality assurance requirements for
design, development and production” όπως ισχύει
AQAP 2120 “NATO quality assurance requirements for
production” όπως ισχύει
AQAP 2130 “NATO quality assurance requirements for
inspection and test” όπως ισχύει
AQAP 2131 “NATO quality assurance requirements for
final inspection” όπως ισχύει
AQAP 2070 “NATO mutual Government Quality Assurance
(GQA)” όπως ισχύει
AQAP 2210 “NATO supplementary software quality
assurance requirements to AQAP 2110” όπως ισχύει
NATO Allied Administrative Publications (AAP)
AAP−6 “NATO Glossary of Terms and Definitions”
AAP−15 “NATO Glossary of Abbreviations used in NATO
Documents and Publications”
AAP−42 “NATO Glossary of Standardization Terms and
Definitions”
Άλλα Πρότυπα
ISO 9001/2000 “Quality Management Systems − Require−
ments” ως ισχύει
ISO/IEC 12207 “Systems And Software Engineering−
Software Life Cycle Processes” ως ισχύει.
(ΕΟ−1−2.) [ ............ ] Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζη−
τήσουν, από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό, τα ανωτέρω έγγραφα. Η αρμόδια υπηρε−
σία που διενεργεί τον διαγωνισμό παρέχει τα έγγρα−
φα, εφόσον ζητηθούν, έναντι τιμήματος που καθορίζε−
ται στην Υ.Α. Αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006),
υπό τον όρο χρήσης μόνο από τον αιτούντα και με την
επιφύλαξη της προστασίας εγγράφων που προστατεύ−
ονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδι−
οκτησίας
Ορισμοί (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−1−3.) [ ............ ] Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφο−
ρούν την προμήθεια έχουν ως ακολούθως: ………… (Οδη−
γία)2
α. ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ: σημαίνει το Εθνικό Κέ−
ντρο Κωδικοποιήσεως (NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύ−
θυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στην χώρα σχεδι−
ασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από
αυτό το συμβόλαιο.
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β. ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: σημαίνει η υπηρεσία προμη−
θειών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως
του ΝΑΤΟ.
γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: σημαίνει τα μηχανολογικά
σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ ή την η τε−
χνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη ανα−
γνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την
Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού
που καλύπτεται από το συμβόλαιο.
δ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: σημαίνει μια
συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία
ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομέ−
να για την υποστήριξη της κωδικοποίησης.
ε. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Ως ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 9000 (ΕΛΟΤ EN ISO 9000) ορίζεται
ως «Η μη ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Ειδικές Ρήτρες
Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας Εξαγωγής (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−7−4.) [ ............ ] Σε περίπτωση που στην προσφορά
περιλαμβάνονται στοιχεία και πληροφορίες «εμπιστευ−
τικού» χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων σε τρί−
τους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗ, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώ−
ση αυτών των στοιχείων και πληροφοριών οι συνδιαγω−
νιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χα−
ρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχεί−
ρησης του ενδιαφερομένου.
Έκδοση Αδειών Εξαγωγής (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−8−5.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ της αλλοδαπής
υποχρεούται στην προσφορά του να υποβάλλει υπεύθυ−
νη δήλωση του ν.1599/1986 ότι έχει λάβει την κατ’ αρχήν
έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών της
χώρας που εδρεύει σχετικά με τη δυνατότητα εξαγω−
γής του είδους από τη χώρα του (Οδηγία)3.
(ΕΟ−8−6.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει στην
προσφορά του να παραθέσει αναλυτική κατάσταση
όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής που θα απαι−
τηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι
αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση.
(ΕΟ−8−7.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την
υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέρ−
γειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής του και της Ελλάδας για την εξασφάλι−
ση των απαιτουμένων αδειών εξαγωγής ή και εισαγω−
γής όλων των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούν τέ−
τοιες μετά την κατακύρωση.
(ΕΟ−8−8.) [ ............ ] Πρόσθετες απαιτήσεις αδειών εξα−
γωγής είναι οι ακόλουθες: ...........(Οδηγία)4
Ευθύνη Έναντι Τρίτων (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−9−9.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για τη
ζημία που προκαλείται σε τρίτους και οφείλεται σε Μη
Συμμόρφωση, όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ISO
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9000 του προϊόντος του μέχρι την μεταβίβαση της κυ−
ριότητας αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
−−−−−−−−−−−−−−−−−
Αρμόδιοι Φορείς (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−16−10.) [ ............ ] Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για
την παρούσα προμήθεια είναι : ………… (Οδηγία)5
(ΕΟ−16−11.) [ ............ ] ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ στην παρού−
σα προμήθεια είναι το: ..... ....... (Οδηγία)6
(ΕΟ−16−12.) [ ............ ] Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία δι−
ατίθενται τα δείγματα της υπηρεσίας για την παρού−
σα προμήθεια είναι η: ..... ....... (Οδηγία)7
(ΕΟ−16−13.) [ ............ ] Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κα−
τατίθενται τα δείγματα των ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ για την
παρούσα προμήθεια είναι το: ..... ....... (Οδηγία)8
(ΕΟ−17−14.) [ ............ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ που διενεργεί το διαγω−
νισμό είναι: ..... ....... (Οδηγία)9
Είδος Διαγωνισμού (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−18−15.) [ ............ ] Η πραγματοποίηση της προμήθει−
ας διενεργείται ............ (Οδηγία)10 σύμφωνα με την Εντο−
λή Διενέργειας Προμήθειας (ΕΔΠ) με στοιχεία: ............
(Οδηγία)11
Προθεσμίες (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−22−16.) [ ............ ] Διευκρινίσεις που ζητούνται από
οποιονδήποτε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κοινοποιούνται, με μέρι−
μνα της Επιτροπής Διενέργειας, υποχρεωτικά σε όλους
όσους έλαβαν αντίγραφο των όρων, στη διεύθυνση που
δήλωσαν και στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Η αποστολή
των διευκρινίσεων θεωρείται ότι έγινε νόμιμα εφόσον
αποσταλλούν στο FAX που δήλωσαν οι υποψήφιοι ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΕΣ. Τέτοιες διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπα−
στο μέρος της παρούσας και λαμβάνονται υπόψη κατά
την αξιολόγηση των προσφορών.
(ΕΟ−23−17.) [ ............ ] Έγγραφα σχετικά με τον προκη−
ρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα που ζητήθηκαν από
οποιονδήποτε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποστέλλονται σε αυτόν
μόνο ενώ στους υπόλοιπους υποψηφίους αποστέλλε−
ται απλή κοινοποίηση της επιστολής με την οποία απο−
στέλλονται τα έγγραφα.
(ΕΟ−24−18.) [ ............ ] Συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αποστέλλο−
νται μόνο στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που απεστάλλησαν και
τα αντίστοιχα έγγραφα ενώ στους υπόλοιπους υποψη−
φίους αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής
με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις.
(ΕΟ−27−19.) [ ............ ] Η παρούσα προμήθεια ............(Οδη−
γία)12
(ΕΟ−28−20.) [ ............ ] Οι υποψήφιοι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπο−
ρούν να ζητούν από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγγρα−
φα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό μέχρι
............ (Οδηγία)13. Τα υπόψη έγγραφα διατίθενται στους
υποψηφίους ή στον υποψήφιο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με κα−
ταβολή τιμήματος όμοια με τα καθοριζόμενα στην υπ’
αριθμ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006) υπουργική
απόφαση.

(ΕΟ−29−21.) [ ............ ] Οι προσφορές των ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΩΝ μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία που δι−
ενεργεί το διαγωνισμό μέχρι ............ (Οδηγία)14
Επανάληψη Διαγωνισμού (Ειδικοί Όροι)
ΕΟ−30−22.) [ ............ ] Επανάληψη του διαγωνισμού μπο−
ρεί να γίνει εφόσον:
α. Δεν υπάρξει συμμετοχή, ή
β. Απορριφθούν οι προσφορές όλων των συμμετε−
χόντων, ή
γ. Δεν αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός.
δ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αρμοδί−
ως από τον ΕΟΕ
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτούμενα Υλικά και Υπηρεσίες
Τρόπος Προσδιορισμού Υλικών και
Υπηρεσιών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−33−23.) [ ............ ] Τα υλικά και οι υπηρεσίες που ζη−
τούνται είναι τα ακόλουθα: ............ (Οδηγία)15
(ΕΟ−34−24.) [ ............ ] Το είδος, οι τεχνικές προδιαγρα−
φές του προς προμήθεια υλικού, το αντικείμενο εργα−
σίας, εργολαβίας και παροχής υπηρεσιών είναι τα ακό−
λουθα: ............ (Οδηγία)16.
(ΕΟ−34−25.) [ ............ ] Η εκτιμώμενη χρήση των υλικών
και η ζητούμενη διαθεσιμότητα αυτών είναι τα ακόλου−
θα: ............ (Οδηγία)17
(ΕΟ−36−26.) [ ............ ] Τα ανταλλακτικά, ο εξοπλισμός,
τα μέσα και οι υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης που ζη−
τούνται για τα προσφερόμενα υλικά είναι τα ακόλου−
θα: ............... (Οδηγία)18
(ΕΟ−37−27.) [ ............ ] Οι απαιτήσεις αρχικής υποστή−
ριξης θα πρέπει να καλύπτουν διάστημα τουλάχιστον
δύο (2) ετών και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακό−
λουθα: ............... (Οδηγία)19
α. Συσκευές ελέγχου – συντήρησης
β. Ανταλλακτικά
γ. Εκπαίδευση
δ. Τεχνική βοήθεια
(ΕΟ−38−28.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστείλει
τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την αποστολή τους
από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε
αίτηση των Αρχών κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδι−
άγραμμα που προδιαγράφεται στη σύμβαση. Τεχνικά
δεδομένα απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση − κω−
δικοποίηση όλων των υπό προμήθεια υλικών που περι−
λαμβάνονται στη σύμβασης και δεν είναι ήδη κωδικο−
ποιημένα κατά το σύστημα κωδικοποιήσεως του ΝΑΤΟ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει ή θα μεριμνά για την πα−
ροχή έγκαιρα πληροφοριών σχετικά με συμφωνηθείσες
τροποποιήσεις και αλλαγές σχεδιασμού όλων των υπό
προμήθεια υλικών που περιέχονται στη σύμβαση.
(ΕΟ−38−29.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει τους όρους αυτής της ρήτρας ή έναν
ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξα−
σφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην
αρχή κωδικοποιήσεως. Αν η αποστολή δεδομένων γί−
νεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή ο ανάδο−
χος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθ−
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μούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει
σε επαφή η Αρχή κωδικοποιήσεως με τον υποσυμβαλ−
λόμενο ή τον προμηθευτή απ' ευθείας για την απόκτη−
ση των τεχνικών δεδομένων.
(ΕΟ−38−30.) [ ............ ] Στην περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗΣ συνάψει υποσυμβόλαιο με έναν κατασκευαστή
σε μία χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ο ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτη−
των τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/
υποπρομηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή Προ−
μηθειών.
(ΕΟ−38−31.) [ ............ ] Τα τεχνικά δεδομένα για την κω−
δικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και την
διεύθυνση της αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον
αριθμό σχεδίου ή το PART NUMBER του υλικού(ών) του
κατασκευαστή, αριθμούς συσχέτισης προτύπου/προδια−
γραφών και ονομασίες των υλικών εάν τα στοιχεία δεν
έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλ−
λακτικών που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι
συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν .
(ΕΟ−38−32.) [ ............ ] Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμη−
θευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει τεχνικά δεδο−
μένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα
υλικά που περιέχονται σ' αυτό το συμβόλαιο στην αι−
τούσα Αρχή Κωδικοποιήσεως πρέπει να το επισημαί−
νει και να υποδείξει σε ποιο NCB/Αρχή Κωδικοποιή−
σεως έχουν υποβληθεί. Δεν χρειάζεται υπό κανονικές
συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν
ήδη υποβληθεί.
(ΕΟ−38−33.) [ ............ ] Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλό−
μενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται σε επαφή με
την Αρχή Κωδικοποιήσεως της χώρας του για οποια−
δήποτε πληροφορία αφορά το σύστημα κωδικοποιή−
σεως ΝΑΤΟ.
(ΕΟ−38−34.) [ ............ ] Οι υποχρεώσεις κωδικοποιήσεως
των υλικών θεωρούνται όρος καλής εκτελέσεως της
συμβάσεως με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέ−
σεως (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προ−
μηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.
Ποσότητα Υλικών και Διάρκεια Υπηρεσιών
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−39−35.) [ ............ ] Η απαιτούμενη ποσότητα των προ−
σφερομένων ειδών είναι η ακόλουθη: ............ (Οδηγία)25
(ΕΟ−39−36.) [ ............ ] Η απαιτούμενη συνολική διάρκεια
παροχής των απαιτουμένων υπηρεσιών που θα συνο−
δεύουν τα προσφερόμενα είδη είναι η ακόλουθη: ............
(Οδηγία)26
(ΕΟ−40−37.) [ ............ ] Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότη−
τα των προσφερομένων ειδών είναι η ακόλουθη: ............
(Οδηγία)v
(ΕΟ−40−38.) [ ............ ] Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολι−
κή διάρκεια παροχής των απαιτουμένων υπηρεσιών που
θα συνοδεύουν τα προσφερόμενα είδη είναι η ακόλου−
θη: ............ (Οδηγία)w
(ΕΟ−41−39.) [ ............ ] Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, μετά την
αξιολόγηση των προσφορών, έχει δικαίωμα να κατα−
κυρώσει ποσότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη των απαι−
τουμένων υλικών καθώς και διάρκεια υπηρεσιών μεγα−
λύτερη ή μικρότερη της απαιτουμένης, σε ποσοστό που
δεν θα ξεπερνά το ............ (Οδηγία)x
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Δικαιώματα προαίρεσης (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−42−40.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεω−
μένος να περιλάβει στην προσφορά του και τα ακόλου−
θα προαιρετικά υλικά και/ή υπηρεσίες: ............ (Οδηγία)y
(ΕΟ−42−41.) [ ............ ] Ο χρόνος έναρξης και λήξης ισχύ−
ος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων προαίρεσης καθο−
ρίζεται ως εξής: ............ (Οδηγία)z
(ΕΟ−43−42.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καθορίσει
στην προσφορά του το χρόνο παράδοσης των προαι−
ρετικών υλικών ή/και υπηρεσιών
(ΕΟ−43−43.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καθορίσει
στην προσφορά του τις τιμές των υλικών ή/και υπηρε−
σιών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις αντίστοι−
χες της προμήθειας σε όλη τη διάρκεια ισχύος των δι−
καιωμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Τρόπος Προμήθειας
Τρόπος πραγματοποίησης προμήθειας (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−45−44.) [ ............ ] Η προμήθεια θα πραγματοποιη−
θεί με ............ (Οδηγία)27
Πηγή Χρηματοδότησης (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−46−45.) [ ............ ] Η προμήθεια χρηματοδοτείται από
πιστώσεις ............ (Οδηγία)28
Δείγματα Υπηρεσίας (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−47−46.) [ ............ ] Τα δείγματα που θέτει στη διάθε−
ση των ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ η Υπηρεσία είναι τα ακόλου−
θα: ............ (Οδηγία)29
(ΕΟ−48−47.) [ ............ ] Η ποσότητα ή το μέγεθος των
δειγμάτων που τίθενται στη διάθεση των ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΩΝ είναι είναι τα ακόλουθα: ............ (Οδηγία)30
(ΕΟ−50−48.) [ ............ ] Οι υποψήφιοι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπο−
ρούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος μέχρι: ............
(Οδηγία)31
(ΕΟ−50−49.) [ ............ ] Τα στοιχεία που θα περιέλθουν
σε γνώση των υποψηφίων ΠΡΟΗΘΕΥΤΩΝ ή προκύψουν
στο πλαίσιο της μακροσκοπικής εξέτασης από τους
ενδιαφερόμενους είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικό−
νισης θα πρέπει να περιληφθούν στην προσφορά τους
και εξακολουθούν να διέπονται από τον Εθνικό Κανο−
νισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ).
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Δικαίωμα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Αποκλεισμός Προμηθευτών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−65−50.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ............ (Οδηγία)32
σε έλεγχο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρ−
κειας κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμ−
μετοχής.
(ΕΟ−65−51.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ............ (Οδηγία)33
σε έλεγχο τεχνικών ή/και επαγγελαματικών ικανοτήτων
κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
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ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτήσεις Προσφορών

Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−76−52.) [ ............ ] Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να
περιλάβουν στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προ−
σφορά» συνοπτική ανάλυση του κινδύνου πραγματοποί−
ησης της προμήθειας. Στην μελέτη θα πρέπει να περι−
λάβουν χρονοδιάγραμμα με τις σημαντικότερες φάσεις
της προμήθειας, τα ορόσημα (MILESTONE) αυτής. Στην
ανάλυση θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα στοιχεία της
προμήθειας που θεωρούν ότι συνιστούν κίνδυνο, να προ−
τείνουν τρόπο διαχείρισης και μείωσης του κινδύνου και
να δηλώσουν τις βασικές ενέργειες στις οποίες θα προ−
βούν εφόσον επιλεγούν ώστε να διαχειριστούν τον κίν−
δυνο επ’ ωφελεία του αγοραστή ............ (Οδηγία)34.
(ΕΟ−76−53.) [ ............ ] Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να
περιλάβουν στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προ−
σφορά» σύντομη παρουσίαση της εταιρίας (ή εταιρει−
ών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών)
και του προσωπικού που προβλέπεται να εργαστεί για
την υλοποίηση–υποστήριξη της προμήθειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτήσεις Τεχνικών Προσφορών
Δείγματα Προμηθευτών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−84−54.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να
καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία τα ακόλουθα δείγ−
ματα υλικών............ (Οδηγία)35
(ΕΟ−86−55.) [ ............ ] Η ποσότητα ή το μέγεθος των
δειγμάτων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι ως ακολούθως ............
(Οδηγία)36
(ΕΟ−90−56.) [ ............ ] Πριν την αποστολή ευπαθών ή
επικινδύνων δειγμάτων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει
να ενημερώνει την Υπηρεσία. Ειδικά για την περίπτω−
ση αποστολής επικινδύνων δειγμάτων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΗΣ θα πρέπει πριν την αποστολή αυτών να έχει απο−
στείλει στην αρμόδια υπηρεσία και το σχετικό Έντυπο
Στοιχείων Ασφάλειας Υλικού (Material Safety Data Sheet−
MSDS).
Προέλευση και Κατασκευή Προσφερομένων Ειδών
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−95−57.) [ ............ ] Η ανάλυση των φάσεων κατασκευ−
ής καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφω−
ση της τιμής του τελικού προϊόντος για καθεμία από
αυτές τις φάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται μέχρι
το επίπεδο αντικατάστασης επισκευασίμου υλικού του
τελικού χρήστη.
Διασφάλιση Ποιότητας (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−102−58.) [ ............ ] Η πιστοποίηση του Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πάσης φύ−
σης υλικών θα γίνεται με τουλάχιστον έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
α. Με προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από
ανεξάρτητους οργανισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν

την τήρηση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορισμένων
προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, και τα οποία
παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιό−
τητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που
εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την
πιστοποίηση.
β. Με πράξη αναγνώρισης από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ της ισοδυναμίας πιστοποιητικών από οργανι−
σμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.
γ. Με πράξη αποδοχής από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
άλλων αποδεικτικών στοιχείων για ισοδύναμα μέτρα
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται
από τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.
(ΕΟ−104−59.) [ ............ ] Οι απαιτήσεις της προμήθειας
υπόκεινται σε Κρατική Διασφάλιση της Ποιότητας, προς
ικανοποίηση της ΓΔΑΕΕ ή/και του εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου της, κατά τα προβλεπόμενα στη STANAG
4107, σε περίπτωση προμήθειας των υλικών από χώρα
μέλος του ΝΑΤΟ και εφόσον η χώρα αυτή έχει αποδε−
χθεί τη STANAG 4107, και το Annex C της DICA (σε πε−
ρίπτωση προμήθειας των υλικών από ΗΠΑ), ή κατά τα
προβλεπόμενα στην ισχύουσα διμερή συμφωνία περί
αμοιβαίας παροχής υπηρεσιών Κρατικής Διασφάλισης
Ποιότητας μεταξύ Ελλάδας εφόσον υφίστανται σε ισχύ
αντίστοιχη διμερής συμφωνία. Η ενεργοποίηση της προ−
βλεπόμενης διαδικασίας από τη STANAG 4107, εφόσον
ισχύει, θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΔΑΕΕ μετά την
ενεργοποίηση της σύμβασης ανάλογα με την χώρα προ−
έλευσης του αμυντικού υλικού.
(ΕΟ−104−60.) [ ............ ] Σε περίπτωση προμήθειας αμυ−
ντικού υλικού από την εγχώρια βιομηχανία με διατα−
γή της ΓΔΑΕΕ θα συγκροτηθεί Ομάδα Εποπτείας Ποι−
ότητας (ΟΕΠ) με συμμετοχή και εκπροσώπου(ων) του
χρήστη, η οποία θα ενεργεί σαν εκπρόσωπος του αγο−
ραστή στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των
υποκατασκευαστών του. Το έργο της ΟΕΠ θα είναι η
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κρατι−
κής Διασφάλισης Ποιότητας του ΥΠΕΘΑ/ Ιούνιος 1998
και του AQAP−2070 άσκηση του έργου της Κρατικής
Διασφάλισης Ποιότητας, μέσω της εποπτείας του συ−
στήματος διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή/κα−
τασκευαστή, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρ−
φωση των παραγομένων συμβατικών αντικειμένων με
τις απαιτήσεις της σύμβασης.
(ΕΟ−104−61.) [ ............ ] Η αρμόδια Κρατική Αρχή της χώ−
ρας προέλευσης του κύριου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που προ−
έρχεται από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμέ−
νη να αναλάβει την ενεργοποίηση της αίτησης κατά
STANAG 4107 περί Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας
προς τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες των Νατοϊκών
ομοίων χωρών των υποπρομηθευτών/υποκατασκευα−
στών. (Οδηγία)37.
(ΕΟ−104−62.) [ ............ ] Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο
της ποιότητας των προς προμήθεια συμβατικών υλικών
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος
κατά ISO 9001/2000 (Οδηγία)38 και κατά την υλοποίη−
ση της προμήθειας θα τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και
εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, με δι−
αδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP
− , όπου ανάλογα με την προηγηθείσα ανάλυση ρίσκου
τίθεται ένα εκ των AQAP 2110, 2120, 2130, ή 2131 ή 2210.
Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό
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από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας,
ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότη−
τας του συστήματος θα είναι αμέσως διαθέσιμη στον
Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης.
(ΕΟ−104−63.) [ ............ ] Η ποιότητα που προσδιορίζεται
από την τεχνική προδιαγραφή, τα τεχνικά σχέδια και τις
απαιτήσεις του αγοραστή σύμφωνα με τη σύμβαση, κα−
θώς και ο έλεγχος που επιβεβαιώνει την ποιότητα αυτή,
είναι αποκλειστικά ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΕΟ−104−64.) [ ............ ] Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι εγκα−
τεστημένος σε χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ,
τότε κατά την υλοποίηση της προμήθειας θα τεκμηρι−
ώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλι−
σης ποιότητας με διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των προτύπων ISO ………… (Οδηγία)39 και αντί−
στοιχες με αυτές του AQAP ………… (Οδηγία)40. Το σύστη−
μα διασφάλισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό από τον
Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αντι−
κειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότητας του
συστήματος θα είναι αμέσως διαθέσιμη στον Κρατικό
Εκπρόσωπο Διασφάλισης.»
(ΕΟ−104−65.) [ ............ ] Σε περίπτωση ανάθεσης της προ−
μήθειας σε Έλληνα κατασκευαστή, μετά το επιτυχές
πέρας όλων των δοκιμών και ελέγχων που προβλέπο−
νται στο Σχέδιο Ποιότητας το οποίο θα είναι σύμφω−
νο με τις απαιτήσεις του AQAP−2150, ο προμηθευτής/
κατασκευαστής συμπληρώνει και υπογράφει το Πιστο−
ποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity − COC)
για κάθε τμηματική παράδοση (Υπόδειγμα ως Παράρ−
τημα Δ του Κανονισμού Κρατικής Διασφάλισης Ποιό−
τητας και του AQAP ………… (Οδηγία)41 και το υποβάλλει
στην ΟΕΠ, η οποία το προσυπογράφει σημειώνοντας
τις εγκεκριμένες αποκλίσεις/συναινέσεις. Το εν λόγω
πιστοποιητικό, μαζί με τυχόν άλλα καθοριζόμενα από
τη σύμβαση έγγραφα, συνοδεύει τα υλικά ως αποδει−
κτικό ποιοτικής παραλαβής.
(ΕΟ−104−66.) [ ............ ] Σε περίπτωση ανάθεσης της προ−
μήθειας σε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ του εξωτερικού, τα προς προ−
μήθεια υλικά, εφόσον είναι από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ
θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από Πιστο−
ποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity − COC)
που θα εκδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα προσυ−
πογραφεί από τον αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Δια−
σφάλισης Ποιότητας της χώρας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο AQAP 2070.
(ΕΟ−104−67.) [ ............ ] Σε περίπτωση που τα προς προ−
μήθεια υλικά είναι από χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ, τα
προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την πα−
ράδοση τους από Κρατικό Πιστοποιητικό Συμμόρφω−
σης, σύμφωνα με απαιτήσεις αντίστοιχες με αυτές του
AQAP ………… (Οδηγία)42, όπως ισχύουν στη χώρα αυτή ή
εφόσον υφίσταται σε ισχύ αντίστοιχη διμερής συμφωνία
περί αμοιβαίας παροχής υπηρεσιών Κρατικής Διασφά−
λισης Ποιότητας μεταξύ Ελλάδας και ………… (Οδηγία)43
κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα διμερή συμφω−
νία. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό θα εκδοθεί με μέριμνα
και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα προσυπογραφεί
από τον αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποι−
ότητας της χώρας του. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καλύψει
όλο το κόστος που θα προκύψει από την εκτέλεση της
Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και την εμπλοκή των
αρμοδίων κρατικών αρχών. Επιπλέον θα δηλωθούν από
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ οι Κρατικές Υπηρεσίες της χώρας
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παραγωγής που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση του
έργου της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και προσυ−
πογραφή του υπόψη πιστοποιητικού. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
θα προσκομίσει βεβαίωση του Υπουργείου Άμυνας της
χώρας του αλλά και των υποκατασκευαστών του, το
οποίο θα αποτελέσει προϋπόθεση ενεργοποίησης της
σύμβασης, ότι δέχονται να διενεργήσουν τους ελέγχους
διασφάλισης ποιότητας και εφόσον απαιτηθεί να εξα−
σφαλίσουν τεχνική υποστήριξη ………… (Οδηγία)44.
(ΕΟ−104−68.) [ ............ ] Ο αγοραστής διατηρεί το δικαί−
ωμα, είτε απευθείας είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προς
τούτο εκπροσώπου του, οποίος θα γνωστοποιηθεί στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, προκειμένου να ενημερώνεται για την
πρόοδο και εξέλιξη της σύμβασης και να εποπτεύει τη
διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών.
Κατά την παραλαβή των υλικών και προκειμένου αυτά
να γίνουν αποδεκτά, διατηρεί επίσης το δικαίωμα εκτέ−
λεσης ελέγχων και δοκιμών που απορρέουν από τις
απαιτήσεις της σύμβασης.
(ΕΟ−105−69.) [ ............ ] Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών
θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές ή/
και πρότυπα ............ (Οδηγία)45
(ΕΟ−111−70.) [ ............ ] Ο ποιοτικός έλεγχος των υλι−
κών που πρόκειται να παρέξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και
τα οποία δεν αποτελούν αμυντικό υλικό, θα γίνει σύμ−
φωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές ή/και πρότυπα
............ (Οδηγία)46
Φόρτωση−Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−112−71.) [ ............ ] Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας που πρόκειται να πα−
ρέξει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα γίνει ως ακολούθως ............
(Οδηγία)47
(ΕΟ−113−72.) [ ............ ] Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης
των ειδών και ο τρόπος παράδοσης υλικών, θα γίνει ως
ακολούθως ............ (Οδηγία)48
(ΕΟ−114−73.) [ ............ ] Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη
των πλοίων με εξαίρεση τα ακόλουθα υλικά τα οποία
δύναται να μεταφερθούν στο κατάστρωμα των πλοί−
ων............ (Οδηγία)49
Ασφάλιση ειδών προέλευσης εξωτερικού
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−118−74.) [ ............ ] Οι απαιτήσεις ασφάλισης των ει−
δών είναι οι ακόλουθες............ (Οδηγία)50. Στην περίπτω−
ση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να περιλάβει στην
οικονομική προσφορά του το κόστος ασφάλισης των
υλικών. Το κόστος ασφάλισης θα πρέπει να δίνεται στο
ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της προσφοράς.
Εκτελωνισμός ειδών προέλευσης εξωτερικού
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−127−75.) [ ............ ] ............ (Οδηγία)51.
Παράδοση υλικών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−134−76.) [ ............ ] Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών
εντός της Ελληνικής Επικράτειας, θα γίνει ως ακολού−
θως ............ (Οδηγία)52
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(ΕΟ−135−77.) [ ............ ] Ο τρόπος ποσοτικού ελέγχου
των υλικών εξωτερικού, θα γίνει ως ακολούθως ............
(Οδηγία)53
Παραλαβές υλικών εσωτερικού (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−164−78.) [ ............ ] Ο χρόνος παραλαβής των υλικών
εσωτερικού θα είναι ως ακολούθως ............ (Οδηγία)54
(ΕΟ−165−79.) [ ............ ] Ο τρόπος ποσοτικού ελέγχου των
υλικών εσωτερικού θα είναι ο ακόλουθος ............ (Οδη−
γία)55
Παραλαβές υλικών από το εξωτερικό (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−170−80.) [ ............ ] Ο χρόνος παραλαβής των υλικών
εξωτερικού θα είναι ως ακολούθως ............ (Οδηγία)56
Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−179−81.) [ ............ ] Τα δείγματα από τα προς παρα−
λαβή συμβατικά υλικά θα κατατεθούν ............ (Οδηγία)57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Απαιτήσεις Οικονομικών Προσφορών
Γενικές Απαιτήσεις Οικονομικών Προσφορών
(Ειδικοί Όροι)

Μη Επαναλαμβανόμενα Κόστη (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−222−89.) [ ............ ] Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται
να αποδεχθεί την αναλογική καταβολή μη επαναλαμ−
βανόμενου κόστους με την αγορά του υλικού, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συ−
ντρέχουν αθροιστικά:
α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στην τεχνική προσφορά του θα
πρέπει να περιλάβει:
(1) Αναλυτική κατάσταση υλικών ή/και υπηρεσιών οι
οποίες επιβαρύνονται με μη επαναλαμβανόμενα κό−
στη.
(2) Τεκμηρίωση, ότι το συγκεκριμένο υλικό παράγε−
ται για πρώτη φορά και ότι δεν το έχει προμηθευτεί
άλλος χρήστης.
β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στην οικονομική προσφορά του
θα πρέπει:
(1) Να αναγράψει το μη επαναλαμβανόμενο κόστος
για κάθε ένα υλικό ή υπηρεσία που επιβαρύνονται και
να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίσθηκε
στο σύνολό του και του μέρους που αναλογεί στην πα−
ρούσα προμήθεια.
(2) Να προτείνει συγκεκριμένο τρόπο και διαδικασία
με την οποία η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να ανα−
κτήσει το υπόψη κόστος.
γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα προσκομίσει ισόποση τραπεζι−
κή εγγυητική επιστολή πριν την καταβολή σε αυτόν του
αναλογούντος ποσού ως πρόσθετη εξασφάλιση.
Έξοδα που βαρύνουν τον Προμηθευτή (Ειδικοί Όροι)

(ΕΟ−195−82.) [ ............ ] Ο τύπος αναπροσαρμογής της
τιμής για χρονικό διάστημα πέραν του έτους από την
ημερομηνία εκπνοής της ισχύος της προσφοράς είναι
ο ακόλουθος............ (Οδηγία)58
(ΕΟ−197−83.) [ ............ ] Στον όρο δύναται να περιλη−
φθούν θέματα που σχετίζονται με αναγραφή−δικαιο−
λόγηση του κόστους του κύκλου ζωής του υλικού, ανα−
γραφή−δικαιολόγηση του κόστους τυχόν ενδιάμεσης
λύσης............ (Οδηγία)59.
(ΕΟ−204−84.) [ ............ ] Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν
δεν αναγράφεται τιμή στο υλικό ή/και υπηρεσία που
αναφέρεται στην προσφορά θεωρείται από την επι−
τροπή ότι αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

(ΕΟ−232−91.) [ ............ ] Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δη−
μοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα ............
(Οδηγία)63. Από τις κρατήσεις αυτές ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
βαρύνεται με τα ακόλουθα: .................... (Οδηγία)64
(ΕΟ−233−92.) [ ............ ] Η πληρωμή των κρατήσεων στους
δικαιούχους θα γίνεται ως εξής ............ (Οδηγία)65.

Νόμισμα Προσφοράς (Ειδικοί Όροι)

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών (Ειδικοί Όροι)

(ΕΟ−204−85.) [ ............ ] Ως νόμισμα των προσφορών ορί−
ζεται............ (Οδηγία)60.
(ΕΟ−204−86.) [ ............ ] Όλα τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς θα πρέπει να δίνονται στο ίδιο νόμισμα με
ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
(ΕΟ−204−87.) [ ............ ] Προσφορές που δεν δίνουν τις
τιμές στο νόμισμα που ζητείται ή που καθορίζουν συ−
γκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία ή όρια συναλλαγ−
ματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος προσφοράς
και άλλων νομισμάτων θα απορρίπτονται ως απαρά−
δεκτες.

(ΕΟ−243−93.) [ ............ ] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ............ (Οδηγία)bn
να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης.
(ΕΟ−245−94.) [ ............ ] Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία
προσφορών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών
έχουν ως εξής............ (Οδηγία)bo.

Πληρωμές (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−207−88.) [ ............ ] Ο τρόπος πληρωμής του ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΥΤΗ και οι σχετικές λεπτομέρειες αυτών έχουν
ως ακολούθως ............ (Οδηγία)61.

(ΕΟ−231−90.) [ ............ ] Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία
βαρύνουν τον Προμηθευτή είναι τα ακόλουθα: ...........
(Οδηγία)62
Κρατήσεις−Εισφορές (Ειδικοί Όροι)

Κόστος Κύκλου Ζωής (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−246−95.) [ ............ ] Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία
προσφορών σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής είναι
τα ακόλουθα:............ (Οδηγία)68.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Λοιπές Προσφορές
Προσφορές ΑΩ (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−247−96.) [ ............ ] Εφόσον η αξία του εισαγόμενου
μέρους υπερβεί το όριο των: ............ (Οδηγία)69 ο ΠΡΟ−
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ΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε υποβολή προσφοράς ΑΩ.
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 248298 (ΦΕΚ 1322Β/8.7.2008 υπουργική από−
φαση) όπως αυτή ισχύει την ημερομηνία λήξης κατά−
θεσης προσφορών και ειδικότερα σύμφωνα με το Άρ−
θρο 13 αυτής (Όροι προσφοράς ΑΩ).
(ΕΟ−249−97.) [ ............ ] Θέματα που αφορούν τη διαχεί−
ριση των ΑΩ, τους όρους συμφωνιών, τον τρόπο και
τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τη διαδικα−
σία σύναψης των συμβάσεων ΑΩ, τους όρους εκτέλε−
σης αυτών, τις κυρώσεις από τη μη εκτέλεση τους και
κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται στην υπ’ αριθμ.
248299 (ΦΕΚ 1322Β/8.7.2008 υπουργική απόφαση) όπως
αυτή ισχύει την ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφο−
ρών και ειδικότερα σύμφωνα με το Άρθρο 5 αυτής (Όροι
προσφοράς ΕΒΣ).
Προσφορές ΕΒΣ (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−250−98.) [ ............ ] Οι προσφορές για αμυντικό υλι−
κό που δεν παράγεται στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά το ποσοστό της Εγχώριας Βιομηχανικής
Συμμετοχής (ΕΒΣ) στην κατασκευή των υλικών. Το ελά−
χιστο δηλούμενο ποσοστό της ΕΒΣ ανέρχεται σε:............
(Οδηγία)70. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε υποβολή
προσφοράς ΕΒΣ. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 248298 (ΦΕΚ 1323Β/8.7.2008
υπουργική απόφαση) όπως αυτή ισχύει την ημερομηνία
λήξης κατάθεσης προσφορών.
(ΕΟ−256−99.) [ ............ ] Στις Εταιρείες που αναλαμβάνουν
υποκατασκευαστικό έργο πρέπει να παρέχεται η τεχνο−
λογία/ τεχνογνωσία (know how), η άδεια για το συγκε−
κριμένο υποκατασκευαστικό έργο και η άδεια εξαγω−
γής ως ακολούθως:............ (Οδηγία)71.
(ΕΟ−256−100.) [ ............ ] Η απαιτούμενη ΕΒΣ και δείκτης
ΕΠΑ καθορίζεται ως ακολούθως:............ (Οδηγία)72.
Προσφορές Έργου Εγχώριας Βιομηχανίας
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−256−101.) [ ............ ] Οι απαιτήσεις προσφορών Έργου
Εγχώριας Βιομηχανίας είναι οι ακόλουθες:............ (Οδη−
γία)73.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Εγγυήσεις−Εξασφαλίσεις
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−271−102.) [ ............ ] Το ποσοστό της εγγύησης συμ−
μετοχής ορίζεται σε:............ (Οδηγία)74.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
(Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−284−103.) [ ............ ] Το ποσοστό της εγγύησης κα−
λής εκτέλεσης ορίζεται σε:............ (Οδηγία)75.
Εγγύηση καλής λειτουργίας (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−289−104.) [ ............ ] Η εγγύηση καλής λειτουργίας
που ζητείται για τα είδη είναι η ακόλουθη:............ (Οδη−
γία)76.
Πρόσθετες Εγγυήσεις−Εξασφαλίσεις (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−290−105.) [ ............ ] Σε περίπτωση που γίνει αποδε−
κτή, από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, η καταβολή μη επα−
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ναλαμβανόμενου κόστους με την αγορά του υλικού, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να υποβάλλει ισόποση τρα−
πεζική εγγυητική επιστολή ως πρόσθετη εξασφάλιση
(Εγγυητική Επιστολή Καταβολής Μη Επαναλαμβανόμε−
νου Κόστους) με το προς καταβολή μη επαναλαμβα−
νόμενο κόστος. Η υπόψη εγγυητική επιστολή θα είναι
αντίστοιχη με την εγγυητική τραπεζική επιστολή προκα−
ταβολής, θα πληροί τους ουσιώδεις όρους αυτής όπως
αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση
διζήσεως και διαιρέσεως
Χρόνος ισχύος εγγυήσεων (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−293−106.) [ ............ ] Ο χρόνος ισχύος της εγγύη−
σης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε .............
(Οδηγία)77.
(ΕΟ−294−107.) [ ............ ] Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
προκαταβολής ορίζεται σε ............. (Οδηγία)78.
(ΕΟ−295−108.) [ ............ ] Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
καλής λειτουργίας ορίζεται ως εξής ............. (Οδηγία)79.
(ΕΟ−296−109.) [ ............ ] Η Εγγυητική Επιστολή Καταβο−
λής Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους θα παραμένει σε
ισχύ για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ανακτηθεί το
μη επαναλαμβανόμενο κόστος από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ. Δύναται να φέρει ημερομηνία λήξεως, η οποία
όμως θα ανανεώνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
(ΕΟ−296−110.) [ ............ ] Ο χρόνος ισχύος των πρόσθε−
των εγγυήσεων και εξασφαλίσεων ορίζεται ως εξής
............. (Οδηγία)80.
Αποδέσμευση Εγγυήσεων (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−299−111.) [ ............ ] Η Εγγυητική Επιστολή Καταβολής
Μη Επαναλαμβανόμενου Κόστους θα επιστραφεί στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μόνο μετά την ανάκτηση όλου του κα−
ταβληθέντος μη επαναλαμβανόμενου κόστους.
(ΕΟ−299−112.) [ ............ ] Η αποδέσμευση των πρόσθε−
των εγγυήσεων και εξασφαλίσεων θα γίνεται ως εξής
............. (Οδηγία)81.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ’
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Ισχύς Προσφορών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−310−113.) [ ............ ] Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
πρέπει να ισχύει μέχρι............. (Οδηγία)82.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αξιολόγηση Προσφορών−Γενικά (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−317−114.) [ ............ ] Η αξιολόγηση των κατασκευα−
στικών δυνατοτήτων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλου−
θη διαδικασία.................. (Οδηγία)83.
Κριτήριο Αξιολόγησης (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−318−115.) [ ............ ] Τα κριτήρια αξιολόγησης των τε−
χνικών προσφορών είναι .................. (Οδηγία)84.
(ΕΟ−318−116.) [ ............ ] Τα κριτήρια αξιολόγησης των οι−
κονομικών προσφορών είναι .................. (Οδηγία)85.
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Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−320−117.) [ ............ ] Οι Επιτροπές που θα συγκροτη−
θούν για την αξιολόγηση των προσφορών είναι οι ακό−
λουθες .................. (Οδηγία)86.
(ΕΟ−324−118.) [ ............ ] Η αξιολόγηση και των υποφα−
κέλων των προσφορών θα γίνει ως εξής: .................. (Οδη−
γία)87.
Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−328−119.) [ ............ ] Η αποσφράγιση των προσφορών
θα πραγματοποιηθεί............ (Οδηγία)88 από ............ (Οδη−
γία)89.
(ΕΟ−338−120.) [ ............ ] Η ανακοίνωση των αποτελεσμά−
των του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας
των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τα απο−
τελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολογίας θα πραγμα−
τοποιηθεί............ (Οδηγία)90l από ............ (Οδηγία)91.
Απόρριψη Προσφορών (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−349−121.) [ ............ ] Εκτός των περιπτώσεων που
αναφέρονται στους γενικούς όρους η προσφορά μπο−
ρεί να κριθεί απαράδεκτη και για τους ακόλουθους λό−
γους: .................. (Οδηγία)92.
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−357−122.) [ ............ ] Η κοινοποίηση των αποφάσεων
των αρμοδίων οργάνων επί ενστάσεων, θεωρείται ότι
έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοση
τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς
με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστο−
ποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαι−
ωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας
Προσφυγές (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−365−123.) [ ............ ] Η κοινοποίηση των αποφάσεων
των αρμοδίων οργάνων επί προσφυγών, θεωρείται ότι
έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοση
τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς
με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστο−
ποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαι−
ωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας
ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κατακύρωση Αποτελεσμάτων (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−366−124.) [ ............ ] Η κατακύρωση της προμήθειας
θα γίνει με κριτήριο ............ (Οδηγία)93

ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εμπορικοί Αντιπρόσωποι (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−437−125.) [ ............ ] ............ (Οδηγία)94
Προμήθεια και Ευθύνη Αντιπροσώπου (Ειδικοί Όροι)
(ΕΟ−439−126.) [ ............ ] ........... (Οδηγία)95

ΜΕΡΟΣ ΧΧΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με όλα
τα τεχνικά κείμενα, πρότυπα, προδιαγραφές, εγχειρίδια
κλπ. τα οποία μνημονεύονται στους ειδικούς όρους.
2
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, με αλ−
φαβητική σειρά ο ορισμός της έννοιας που χρησιμοποι−
είται στο κείμενο και η πηγή. Συνίσταται ως πηγή να
χρησιμοποιούνται ορισμοί που περιλαμβάνονται στις
Allied Administrative Publications (AAP) του ΝΑΤΟ ή εφό−
σον δεν περιλαμβάνεταισε πρότυπο διεθνώς αποδε−
κτό.
3
Βλέπε Άρθρο 44 του π.δ. 60/2007.
4
Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΤΔΣ είναι αρμόδιο για όλα τα θέ−
ματα αδειών εισαγωγής/εξαγωγής αμυντικού υλικού.
Πρόσθετες απαιτήσεις συμπληρώνονται από το ΤΔΣ
κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος των ειδικών
όρων. Για τη συμπλήρωση του όρου, οι Κλάδοι των Ε.Δ.
θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις−κατευθύνσεις
του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΤΔΣ πριν την υποβολή στον ΕΟΕ
των ειδικών όρων για έγκριση.
5
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
6
Συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία της αρχής και
τυχόν συντομογραφίες των φορέων σύμφωνα με τα κα−
θοριζόμενα στην Αρχική Έγκριση Προμήθειας.
7
Συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία της υπηρεσίας
και τυχόν συντομογραφίες αυτής.
8
Συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία της υπηρεσίας
και τυχόν συντομογραφίες αυτής.
9
Συμπληρώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται σύμ−
φωνα με τον αντίστοιχο γενικό όρο.
10
Συμπληρώνεται ένα εκ των δύο: α. ανοικτό διαγωνι−
σμό, με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές των
διαγωνιζομένων ή Με την ειδική περίπτωση της δια−
πραγμάτευσης με έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3433/2006 όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3648/2008. Ο τρόπος αποφα−
σίζεται από τον ΕΟΕ της προμήθειας και αναγράφε−
ται στην ΕΔΠ.
11
Συμπληρώνονται τα στοιχεία εγγράφου της ΕΔΠ
12
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αν
προβλέπεται ή όχι η δημοσίευση των όρων στην Υπηρε−
σία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η παράγραφος συμπληρώνεται με βάση την ΕΔΠ
13
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σημει−
ώνετα ότι οι ημέρες πάντως θα πρέπει να είναι τουλά−
χιστον τριάντα (30) πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών αν ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει
να έχουν παρασχεθεί μέχρι δέκα (10) ημέρες, έτσι ώστε
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ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να έχει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέ−
ρες να τα μελετήσει και να ζητήσει και τυχόν πρόσθε−
τες πληροφορίες επί αυτών.
14
Αναγράφεται η ημερομηνία και ώρα μέχρι την οποίο
γίνονται δεκτές υποβληθείσες προσφορές. Εναλλακτι−
κά μπορεί να καθοριστεί προθεσμία σε ημέρες από τη
δημοσίευση της προκήρυξης ή την ημερομηνία αποστο−
λής των όρων στους προμηθευτές που επιλέχθηκαν.
Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνι−
σμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο
(52) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκή−
ρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ανα−
φέρονται τα υλικά και οι υπηρεσίες όπως ακριβώς
περιλαμβάνονται στην Αρχική Έγκριση Προμήθειας
(Αναγκαιότητα−Σκοπιμότητα). Αναγράφεται ο τρόπος
προσδιορισμού των υλικών σύμφωνα με την παρ. 1 του
Άρθρου 3 του ν. 3433/2006.
16
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ανα−
γράφεται ο τρόπος προσδιορισμού των υλικών σύμφω−
να με την παρ. 1 του Άρθρου 3 του ν. 3433/2006. Κάθε
υλικό θα πρέπει να προσδιορίζεται με τουλάχιστον έναν
(1) εκ των έξι (6) τρόπων. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Άρθρου
53 του π.δ. 60/2007
17
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
βάση τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΑΕΠ οι οποίες
προβάλλονται με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα.
Με τον όρο «διαθεσιμότητα» νοείται η επιχειρησιακή δι−
αθεσιμότητα (operational availability). Η χρησιμοποίηση
των υλικών θα πρέπει να καθορίζεται από τον Επιχει−
ρησιακό Φορέα και αφορά την εκτίμηση αυτού για τη
μελλοντική χρήση του υλικού μετά την πλήρη ενταξή
του στο οπλοστάσιο αυτού.
18
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
με βάση την ΑΕΠ
19
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
με βάση την ΑΕΠ
20
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ με βάση την ΑΕΠ
21
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
με βάση την ΑΕΠ
22
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ με βάση την ΑΕΠ
23
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ με βάση την ΑΕΠ
24
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ με βάση την ΑΕΠ. Το ποσοστό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30%.
25
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ με βάση την ΑΕΠ. Το ποσοστό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30%.
26
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ με βάση την ΑΕΠ.
27
Αναγράφεται ένας εκ των τρόπων που ορίζονται
στο Άρθρο 4 του ν. 3433/2006 όπως αυτός εγκρίθηκε
από τον ΕΟΕ στην ΕΔΠ.
28
Αναγράφεται ο τρόπος χρηματοδότηση όπως αυ−
τός εγκρίθηκε από τον ΕΟΕ στην ΕΔΠ (π.χ. λειτουργι−
κό Π/Υ, ΕΜΠΑΕ 2006−2010)
29
Αναγράφονται όλα τα στοιχεία αναγνώρισης των
σχετικών δειγμάτων.
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30
Αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες των σχετι−
κών δειγμάτων καθώς και τυχόν πρόσθετα τεχνικά στοι−
χεία (π.χ. βιβλιογραφία, σχέδια κλπ.). Επίσης θα πρέπει
να αναγράφεται ρητά αν η Υπηρεσία εκτιμά ότι για την
μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτι−
κή δοκιμασία απαιτείται καταστροφικός έλεγχος. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεριμνά η ΑΝΑΘΕΤΟΥ−
ΣΑ ΑΡΧΗ για την παροχή ικανού αριθμού δειγμάτων
για την κάλυψη των απαιτήσεων ελέγχων των συμμε−
τεχόντων.
31
Συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία ελέγχου
των δειγμάτων από τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.
32
Συμπληρώνεται αν «υπόκειται» ή «δεν υπόκειται» σε
έλεγχο. Σε περίπτωση που ζητηθεί έλεγχος αυτός θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρ−
θρο 45 του π.δ. 60/2007. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να καταθέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέ−
πει να περιλαμβάνονται ως πρόσθετα δικαιολογητικά
συμμετοχής στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜ−
ΜΕΤΟΧΗΣ». Ο όρος θα πρέπει να περιλαμβάνεται υπο−
χρεωτικά σε προμήθειες Κύριου Αμυντικού Υλικού και
προαιρετικά σε όλες τις άλλες.
33
Συμπληρώνεται αν «υπόκειται» ή «δεν υπόκειται» σε
έλεγχο. Σε περίπτωση που ζητηθεί έλεγχος, συνίσταται
να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 46 του
π.δ. 60/2007. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να καταθέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να περιλαμ−
βάνονται ως πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής στον
υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο όρος θα πρέπει να
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε προμήθειες Κύριου Αμυ−
ντικού Υλικού και προαιρετικά σε όλες τις άλλες.
34
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
τις απαιτήσεις Ανάλυσης ρίσκου πραγματοποίησης της
προμήθειας.
35
Συμπληρώνονται τα υλικά που θα πρέπει να κατα−
τεθούν ται αν «υπόκειται» ή «δεν υπόκειται» σε έλεγχο.
Σε περίπτωση που ζητηθεί έλεγχος αυτός θα πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του
π.δ. 60/2007. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που θα πρέ−
πει να καταθέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να πε−
ριλαμβάνονται ως πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετο−
χής στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο όρος
θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε προμή−
θειες Κύριου Αμυντικού Υλικού και προαιρετικά σε όλες
τις άλλες.
36
Συμπληρώνεται η ποσότητα ή τα μεγέθη των δειγ−
μάτων και παρατίθεται ανάλυση της χρήσης αυτών.
Αναγράφεται απαραίτητα αν θα υποστούν καταστρο−
φικό έλεγχο ή μη
37
Ο όρος τίθεται σε ισχύ στην περίπτωση προμήθει−
ας αμυντικού υλικού μεταξύ Νατοϊκών χωρών, σε υπο−
συμβάσεις που ανατίθενται από Νατοϊκούς αλλοδαπούς
κατασκευαστές σε εγχώριους ομοίους {συμβάσεις προ−
μηθειών ΑΩ}, συμβάσεις υποπρομηθευτών Νατοϊκών χω−
ρών του κύριου προμηθευτή /κατασκευαστή αλλοδα−
πούς προέλευσης)
38
Δύναται να συμπληρωθεί με κατά περίπτωση εξαι−
ρέσεις των απαιτήσεων του ISO 9001
39
Συμπληρώνεται το σχετικό πρότυπο ISO (π.χ. ISO
9001/2000 ή/και του ISO/IEC 12207 (σε περίπτωση ανά−
πτυξης λογισμικού))
40
Tίθεται βάση προηγηθείσας ανάλυσης ρίσκου κατά
περίπτωση ένα των προτύπων AQAP της σειράς 2000
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και σε περίπτωση διμερών συμφωνιών τίθεται μόνο εφό−
σον δεν αντίκειται με τις περί των εφαρμοστέων προ−
τύπων προβλέψεις
41
Συμπληρώνεται ανάλογα με την προηγηθείσα ανά−
λυση ρίσκου τίθεται ένα εκ των AQAP 2110, 2120, 2130,
ή 2131 ή AQAP−2210
42
Συμπληρώνεται ανάλογα με την προηγηθείσα ανά−
λυση ρίσκου τίθεται ένα εκ των AQAP 2110, 2120, 2130,
ή 2131 ή AQAP−2210
43
Συμπληρώνεται με τη χώρα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
44
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη τίθεται σε περίπτωση
που δεν υφίσταται διμερής διακρατική συμφωνία περί
αμοιβαίας παροχής υπηρεσιών Κρατικής Διασφάλισης
Ποιότητας
45
Η αρμόδια υπηρεσία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
καθορίζει τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ελέγχου
αναλυτικά. Ο τρόπος ελέγχου (επιβεβαίωσης προδια−
γραφών) περιλαμβάνεται στην ΑΕΠ και την ΜΕΑΠΕ (για
τα κύρια υλικά). Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει
να είναι σαφώς καθορισμένος με παραπομπή σε προ−
διαγραφές
46
Η αρμόδια υπηρεσία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
καθορίζει τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ελέγχου
αναλυτικά. Ο τρόπος ελέγχου (επιβεβαίωσης προδια−
γραφών) περιλαμβάνεται στην ΑΕΠ και την ΜΕΑΠΕ (για
τα κύρια υλικά). Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει
να είναι σαφώς καθορισμένος με παραπομπή σε προ−
διαγραφές.
47
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει τον τρόπο μετα−
φοράς των ειδών, εκτός αν έχει ήδη καθορισθεί στην
ΑΕΠ από τον επιχειρησιακό φορέα. Σημειώνεται ότι ο
τρόπος μεταφοράς μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το
κόστος της προμήθειας. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες
αρχές και επιχειρησιακοί φορείς θα πρέπει να αιτιο−
λογούν τον επιλεγέντα τρόπο μεταφοράς. Εναλλακτι−
κά μπορεί ο όρος να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε ενδεχομένως να
περιλαμβάνεται ο εξής όρος: «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπο−
χρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του πρότα−
ση μεταφοράς των ειδών ώστε να ελαχιστοποιείται το
κόστος αυτής για τον αγοραστή». Με αυτόν τον τρό−
πο καθίστανται συγκρίσιμες οι οικονομικές προσφο−
ρές αφού ο κάθε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει συμπεριλά−
βει τον οικονομικότερο για τον αγοσραστή τρόπο που
μπορεί να προσφέρει.
48
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει τον επιθυμητό χρό−
νο και τρόπο παράδοσης, εκτός αν έχει ήδη καθορισθεί
στην ΑΕΠ από τον επιχειρησιακό φορέα. Σημειώνεται ότι
ο τρόπος παράδοσης θα πρέπει να καθορίζεται σύμφω−
να με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS)
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
49
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει τα υλικά τα οποία
επιτρέπεται να μεταφερθούν στο κατάστρωμα. Σε πε−
ρίπτωση που δεν επιτραπεί η μεταφορά στο κατά−
στρωμα, ο όρος τροποποιείται ως εξής: «Κανένα υλι−
κό δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί στο κατάστρωμα
του πλοίου»
50
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για ποια συγκεκριμένα υλικά
της προμήθειας απαιτείται ασφάλιση. Σημειώνεται ότι
το κόστος ασφάλισης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
το συνολικό κόστος προμήθειας. Η απαίτηση ασφάλι−
σης θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη

51
Ο όρος συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ.
52
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει τον τρόπο μετα−
φοράς των ειδών, εκτός αν έχει ήδη καθορισθεί στην
ΑΕΠ από τον επιχειρησιακό φορέα. Σημειώνεται ότι ο
τρόπος μεταφοράς μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το
κόστος της προμήθειας. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες
αρχές και επιχειρησιακοί φορείς θα πρέπει να αιτιο−
λογούν τον επιλεγέντα τρόπο μεταφοράς. Εναλλακτι−
κά μπορεί ο όρος να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε ενδεχομένως να
περιλαμβάνεται ο εξής όρος: «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπο−
χρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του πρότα−
ση μεταφοράς των ειδών ώστε να ελαχιστοποιείται το
κόστος αυτής για τον αγοραστή». Με αυτόν τον τρό−
πο καθίστανται συγκρίσιμες οι οικονομικές προσφο−
ρές αφού ο κάθε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει συμπεριλά−
βει τον οικονομικότερο για τον αγοσραστή τρόπο που
μπορεί να προσφέρει.
53
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει τον τρόπο ποσοτι−
κού ελέγχου των υλικών. Ο όρος έχει ιδιαίτερη σημασία
στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση κυριότητας των υλι−
κών γίνεται στο εξωτερικό καθώς και στις περιπτώσεις
που η μονάδα διακίνησης του υλικού είναι διαφορετική
της ΕΑ (εκατοντάδες, χιλιάδες, κυτίο κλπ.)
54
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει το χρόνο παραλα−
βής σε σχέση με το χρόνο παράδοσης αυτού. Ο χρό−
νος παραλαβής θα πρέπει να περιορίζεται στον απο−
λύτως εύλογο σε σχέση με τις διαδικασίες ποσοτικού
και ποιτικού ελέγχου
55
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει τον τρόπο ποσοτι−
κού ελέγχου των υλικών. Ο όρος έχει ιδιαίτερη σημασία
στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση κυριότητας των υλι−
κών γίνεται στο εξωτερικό καθώς και στις περιπτώσεις
που η μονάδα διακίνησης του υλικού είναι διαφορετική
της ΕΑ (εκατοντάδες, χιλιάδες, κυτίο κλπ.)
56
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθορίζει το χρόνο παραλα−
βής σε σχέση με το χρόνο παράδοσης αυτού. Ο χρό−
νος παραλαβής θα πρέπει να περιορίζεται στον απο−
λύτως εύλογο σε σχέση με τις διαδικασίες ποσοτικού
και ποιτικού ελέγχου
57
Συμπληρώνεται η αρμόδια υπηρεσία στην οποία
θα κατατεθούν τα δείγματα από τα προς παραλαβή
υλικά.
58
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σημει−
ώνεται ότι η κατακύρωση γίνεται με βάση την τιμή προ−
σφοράς. Αναπροσαρμογή τιμών της προσφοράς μπορεί
να γίνει μόνο αν η κατακύρωση γίνει μετά την παρέλευ−
ση ενός (1) έτους από την εκπνοή της προσφοράς και
εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει αποδεχθεί τον όρο.
59
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
βάση τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα όπως
έχουν εγκριθεί στην ΑΕΠ. Εφόσον δεν υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στην ΑΕΠ, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να
περιλάβει τυχόν θέματα κατά την κρίση της. Ο όρος έχει
ιδιαίτερη σημασία αν η προμήθεια γίνεται με κριτήριο
τη συμφερότερη τιμή όπου και αξιολογείται.
60
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
61
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
62
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σε συ−
νεργασία με τον αρμόδιο Επιχειρησιακό Φορέα.
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63
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
64
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με τις
κρατήσεις που βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
65
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ η δια−
δικασία απόδοσης των κρατήσεων στους δικαιούχους.
66
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ «δύ−
ναται» ή «δε δύναται».
67
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Συνί−
σταται ο όρος να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις έγ−
γραφες απαιτήσεις του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ.
68
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα όπως
αυτές περιλαμβάνονται στην Αρχική Έγκριση Προμήθει−
ας (ΑΕΠ) ή/και την ΜΕΑΠΕ.
69
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μετά
από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ προς τον ΕΟΕ και
έγκριση του ΕΟΕ επί αυτής.
70
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μετά
από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ προς τον ΕΟΕ και
έγκριση του ΕΟΕ επί αυτής.
71
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μετά
από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ προς τον ΕΟΕ και
έγκριση του ΕΟΕ επί αυτής.
72
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μετά
από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ προς τον ΕΟΕ και
έγκριση του ΕΟΕ επί αυτής.
73
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μετά
από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ προς τον ΕΟΕ και
έγκριση του ΕΟΕ επί αυτής.
74
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ως πο−
σοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας.
75
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ως
ποσοστό επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας. Το
ύψος της αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
76
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
βάση τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα.
77
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σε
κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπερβαίνει τουλά−
χιστον κατά δύο (2) μήνες το συμβατικό χρόνο φόρτω−
σης ή παράδοσης που με βάση τη σύμβαση ο αγορα−
στής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά. Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με το Άρθρο 33 παρ. 9 του ν.3433/2006
προβλέπεται ότι: «Στις προμήθειες αμυντικού υλικού
ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών δύναται
να είναι απεριόριστος, εφόσον αυτό ορίζεται από την
προκήρυξη»..
78
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
ορόσημο την μεταβίβαση κυριότητας του υλικού στις
Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως γίνει
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
με ή χωρίς αποκλίσεις.
79
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
ορόσημο την μεταβίβαση κυριότητας του υλικού στις
Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως γίνει
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
με ή χωρίς αποκλίσεις.
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80
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
ορόσημο την μεταβίβαση κυριότητας του υλικού στις
Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως γίνει
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
με ή χωρίς αποκλίσεις.
81
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με
ορόσημο την μεταβίβαση κυριότητας του υλικού στις
Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως γίνει
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
με ή χωρίς αποκλίσεις.
82
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Συ−
νίσταται ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 6 μηνών
για όλα τα αμυντικά υλικά και ενός (1) έτους αν πρό−
κειται για κύριο αμυντικό υλικό.
83
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Προ−
τείνεται να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 60/2007.
84
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μετά
την έγκριση της ΕΔΠ από τον ΕΟΕ, (π.χ. αν ο διαγωνι−
σμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και η τε−
χνική προσφορά δεν πληροί απαράβατους τεχνικούς
όρους, τότε απορρίπτεται.
85
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μετά
την έγκριση της ΕΔΠ από τον ΕΟΕ, (π.χ. αν ο διαγωνι−
σμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ζητεί−
ται και κατάθεση προσφορών ΕΒΣ ή/και ΑΩ, τότε εφό−
σον απορριφθεί κάποια από αυτές , απορρίπτεται και
η οικονομική προσφορά.
86
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 και του Άρθρου
17 του ν.3433/2006
87
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 και του Άρθρου
17 του ν.3433/2006
88
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ανα−
γράφεται η ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγι−
σης.
89
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ανα−
γράφονται τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση
των προσφορών.
90
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ανα−
γράφεται η ημερομηνία, ώρα και τόπος ανακοίνωσης
των αποτελεσμάτων.
91
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ανα−
γράφονται τα αρμόδια όργανα που ανακοινώνουν τα
αποτελέσματα.
92
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
93
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ «τη
χαμηλότερη τιμή» ή «τη συμφερότερη προσφορά»
94
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αν επι−
τρέπεται η συμμετοχή εμπορικών αντιπροσώπων και οι
τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που διέπουν τη συμ−
μετοχή αυτών.
95
Συμπληρώνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με όλα
τα θέματα που αφορούν την προμήθεια και την ευθύνη
του αντιπροσώπου του Οίκου εξωτερικού.
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Παράρτημα «Γ»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Φύλλο Αντιστοίχισης Όρων
Προκήρυξης−Κατακυρωτικής Απόφαση−Σύμβασης

Κωδικός Αριθμός Όρου
Προκήρυξης ή Πρόσκλησης

Παράγραφος (οι)
Κατακυρωτικής Απόφαση

Άρθρο(α)−Παράγραφος(οι)
Σύμβασης

Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή, με τα Παραρτήματά της «Α», «Β» και «Γ», να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

