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Άρθρο 1
Εισαγωγή

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Στις προμήθειες υλικού από το εξωτερικό συμμετέχει
και η εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία. Το ποσοστό συμ−
μετοχής της εγχώριας βιομηχανίας, που είναι η Εγχώρια
Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.), κάθε φορά ορίζεται με
τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας, προσδιορίζεται
από τη ΓΔΑΕΕ και εγκρίνεται από τον έχοντα την οι−
κονομική αρμοδιότητα.

Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των προ−
μηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμε−
ων ................................................................................................................
1
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στη Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.................................................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 248299
(1)
Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των προμη−
θειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των
Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20), όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε με το ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων
πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
β. Το άρθρο 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
35).
γ. Το ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και
Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251).
δ. Το π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Δι−
εθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ
Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 70/2007 (ΦΕΚ Α΄
85) και ισχύει.
ε. Το υπ’ αριθμ. Φ. 095/13748/Σ. 2601/4.6.2008 έγγραφο
της Γ.Δ.Α.Ε.Ε.
στ. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση 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).
ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 2
Πολιτική και Επιδιώξεις μέσω της Ε.Β.Σ.
Το ΥΠΕΘΑ, μέσω της συμμετοχής της εγχώριας βιο−
μηχανίας – βιοτεχνίας στις προμήθειες αμυντικού υλικού
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από το εξωτερικό,
επιδιώκει την στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχα−
νίας – βιοτεχνίας και την ανάπτυξη/ενίσχυση επιχειρη−
ματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, που συμβάλλουν
στην αναβάθμιση της τεχνολογικής και παραγωγικής
υποδομής της χώρας στον τομέα της αμυντικής βιο−
μηχανίας.
Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσης Υπουργικής Από−
φασης:
α. Ως “Ε.Β.Σ. (Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή)” νοεί−
ται 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 προσφορών, 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 εγχώρια βιομηχανία– βιοτεχνία. Το ποσοστό Ε.Β.Σ.
υπολογίζεται από το πηλίκο του αθροίσματος των
γινομένων της αξίας κάθε υλικού του υποκατασκευ−
αστικού έργου που δίνεται στην εγχώρια βιομηχανία
– βιοτεχνία και έχει ΕΠΑ τουλάχιστον 35% επί το
αντίστοιχο ποσοστό Ε.Π.Α. δια του συνολικού ύψους
της προσφοράς. Ήτοι:
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Α1*ΕΠΑ1% + Α2*ΕΠΑ2% + . . . . + Αν * ΕΠΑν%
Ε.Β.Σ % = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Συνολικό ύψος προσφοράς
όπου :
Αν = Αξία του (ν) Υλικού/Έργου προς κατασκευή
στην εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία με ποσοστό ΕΠΑ
μεγαλύτερο ή ίσο του 35 %.
ΕΠΑν = Ποσοστό ΕΠΑ που επιτυγχάνεται στο
υλικό/έργο (ν).
β. Ως “Ε.Π.Α. (Ελληνική Προστιθεμένη Αξία)” νοείται η
αξία η οποία προστίθεται από την εγχώρια βιομηχανία
– βιοτεχνία, κατά την κατασκευή – μεταποίηση – συ−
ναρμολόγηση – διάθεση αμυντικών υλικών ή την παρο−
χή υπηρεσιών σχετιζομένων με προμήθεια αμυντικού
υλικού, υπό την έννοια της ανάλωσης (κόστους) των
καθαρά εγχωρίων πόρων ή συντελεστών παραγωγής
και διάθεσης, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού προ
φόρων κέρδους. Η ΕΠΑ υπολογίζεται σύμφωνα με τον
τύπο, που περιλαμβάνεται στην σχετική με την ΕΠΑ
Υπουργική Απόφαση και χρησιμοποιείται και για τον
υπολογισμό της Ε.Β.Σ.
γ. Ως “Εγχώρια Βιομηχανία – Βιοτεχνία” νοείται η βι−
ομηχανία − βιοτεχνία που λειτουργεί νομίμως ως αυ−
τοδιοικούμενη οντότητα στην ημεδαπή, ανεξάρτητα αν
πρόκειται για οντότητα ημεδαπών ή αλλοδαπών συμ−
φερόντων. Οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες αυτές πρέπει να
είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυ−
ντικού Υλικού, που τηρείται από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ.
δ. Ως “Ελληνικής Κατασκευής” νοείται το προϊόν που
παράγεται από την εγχώρια βιομηχανία− βιοτεχνία και
έχει ΕΠΑ ίση ή μεγαλύτερη του 35% (>35%).
ε. “Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού” νοείται
το μητρώο που τηρείται από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ, όπως ο
ν. 2913/2001 ορίζει και περιλαμβάνει τα νομικά πρόσωπα
που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν την δυνατότητα
να κατασκευάσουν αμυντικά υλικά.
Άρθρο 4
Απαίτηση Για Ε.Β.Σ. – Πεδίο Εφαρμογής − Διαδικασίες
1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής των Ελληνικών Ενό−
πλων Δυνάμεων (ΕΔ), που προμηθεύει αμυντικό υλικό
κατά την έννοια του ν. 3433/2006, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38), το οποίο
δεν παράγεται στην Ελλάδα, υποχρεούται με βάση τον
νόμο περί προμηθειών των ΕΔ, να συμπεριλάβει στην
προσφορά του το ποσοστό της Εγχώριας Βιομηχανικής
Συμμετοχής (Ε.Β.Σ.), εφόσον αυτό προβλέπεται στους
ειδικούς όρους της προμήθειας.
2. Το ποσοστό της Ε.Β.Σ. κάθε προμήθειας προσδι−
ορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ μετά από μελέτη των
δυνατοτήτων των εγχώριων βιομηχανιών − βιοτεχνιών
που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την τε−
χνολογία, τις ποσότητες και το μέγεθος της προμή−
θειας, και εγκρίνεται από τον έχοντα την οικονομική
αρμοδιότητα.
3. Για τον σκοπό αυτό οι φορείς που εισηγούνται την
προμήθεια θα διαβιβάζουν στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ φάκελο
με τα στοιχεία της προμήθειας που απαιτούνται για τον
προσδιορισμό της Ε.Β.Σ. (π.χ. περιγραφή υλικού –αντι−
κειμένου, ποσότητες, εκτιμώμενο κόστος προμήθειας,
τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις – προδιαγρα−
φές κ.α.) το συντομότερο δυνατόν μετά την έγκριση

της προμήθειας από το αρμόδιο συμβούλιο του κλάδου
(ΚΓΕΠ, ΕΣΠ).
4. Η απαίτηση Ε.Β.Σ. ορίζεται από τους Ειδικούς Όρους
της προμήθειας, κατόπιν απόφασης του έχοντος την
οικονομική αρμοδιότητα.
Άρθρο 5
Όροι προσφοράς Ε.Β.Σ.
1. Τα στοιχεία που αφορούν την Ε.Β.Σ. κατατίθενται
ταυτόχρονα με την τεχνική προσφορά, σε ξεχωριστό
φάκελο.
2. Στον φάκελο της προσφοράς που αφορά την Ε.Β.Σ.
θα περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 27
παρ. 4 του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με
το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38), σχετικές συμβάσεις με τις
εγχώριες βιομηχανίες− βιοτεχνίες που θα υλοποιήσουν
το έργο της Ε.Β.Σ.
3. Στo μέρος της προσφοράς που αφορά την Ε.Β.Σ.
θα πρέπει να φαίνονται σαφώς:
α. Το ποσοστό της Ε.Β.Σ., το οποίο περιλαμβάνεται
στην προσφορά επί ποινή απαραδέκτου.
β. Τα έργα μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η Ε.Β.Σ.,
η αξία και το ποσοστό ΕΠΑ του κάθε έργου, η εγχώ−
ρια βιομηχανία – βιοτεχνία (εργοστάσιο – τόπος) που
θα υλοποιήσει το κάθε πρόγραμμα. Εφόσον η εγχώρια
βιομηχανία – βιοτεχνία που θα υλοποιήσει έργο Ε.Β.Σ.
πρόκειται να χρησιμοποιήσει εγχώριους υποκατασκευ−
αστές στο έργο που θα αναλάβει, πρέπει να δηλώνεται
στην προσφορά το επιμέρους έργο που θα αναθέσει
στον κάθε εγχώριο υποκατασκευαστή της, το ποσοστό
συμμετοχής του επιμέρους έργου αυτού στην αξία του
συγκεκριμένου έργου και τα στοιχεία των υποψηφίων
υποκατασκευαστών (εργοστάσιο, τόπος εγκατάστασης
κλπ). Τα δηλούμενα στοιχεία θα πρέπει να επιβεβαιώνο−
νται και να συμφωνούν με τα αναφερόμενα στις σχετι−
κές συμβάσεις με την εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία.
γ. Η πλήρης περιγραφή – ανάλυση κάθε προτεινομένου
έργου που αφορά την Ε.Β.Σ., με σκοπό τη δυνατότητα
αξιολόγησής του.
δ. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του κάθε
έργου που αφορά Ε.Β.Σ. καθώς και η διάρκεια της προ−
μήθειας και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων του έργου
αυτού σύμφωνα με τους όρους της προμήθειας. Η υλο−
ποίηση των προγραμμάτων της Ε.Β.Σ. πρέπει να ταυτί−
ζεται με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης
προμήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση τα προγράμματα
Ε.Β.Σ. δεν θα γίνονται αποδεκτά και δεν θα προσμε−
τρούνται στην Ε.Β.Σ.
ε. Η ύπαρξη συμβάσεων του προμηθευτή με τις εγ−
χώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες που θα υλοποιήσουν
το έργο της Ε.Β.Σ.
στ. Η ρητή δέσμευση του προμηθευτή ότι θα παρέχει
στις εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες που θα υλοποι−
ήσουν τα προγράμματα Ε.Β.Σ. τεχνολογία/ τεχνογνωσία
και άδεια κατασκευής για το συγκεκριμένο έργο που θα
αναλάβουν και, εφόσον περιλαμβάνεται στην προκήρυξη
και άδεια εξαγωγής, αναφορά των χωρών που αφορά
αυτή και της διάρκειάς της.
ζ. Η ρητή δέσμευση του προμηθευτή ότι αποδέχε−
ται τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 της παρούσης
Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την επιβολή ποινικών
ρητρών και κυρώσεων.
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η. Η ρητή δέσμευση του προμηθευτή ότι το προσφε−
ρόμενο ποσοστό Ε.Β.Σ. ισχύει και στην περίπτωση αυ−
ξήσεως της αξίας της σύμβασης προμήθειας.
4. Επίσης, για την υποβοήθηση της αξιολόγησης της
Ε.Β.Σ. θα πρέπει ο κάθε προμηθευτής να συμπληρώσει
τη συνοπτική Δήλωση − Προσφορά του Παραρτήματος
“Α” και τους πίνακες της Προσθήκης 1 και 2 του Παραρ−
τήματος “Β” της παρούσης Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση Προσφορών – Όροι Για Την Ε.Β.Σ.
1. Μία προσφορά Ε.Β.Σ. δεν αξιολογείται και κρίνεται
εκτός όρων διαγωνισμού (ΕΟΔ) όταν:
α. Το προσφερόμενο και/ή αποδεκτό ποσοστό Ε.Β.Σ.
είναι μικρότερο του ποσοστού που καθορίζεται στην
διακήρυξη.
β. Δεν προσδιορίζεται το έργο μέσω του οποίου θα
υλοποιηθεί η συνολική υποχρέωση Ε.Β.Σ., δεν δηλώνο−
νται οι εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες στις οποίες
θα ανατεθεί το κάθε έργο και ο τόπος εγκατάστασής
τους και δεν αναλύεται/περιγράφεται πλήρως το έργο
που θα ανατεθεί σε καθεμία από αυτές, η αξία του και
το αντίστοιχο ποσοστό ΕΠΑ.
γ. Δεν περιλαμβάνει ρητή αποδοχή των διατάξεων
των άρθρων 13 και 14 της παρούσης Υπουργικής Από−
φασης σχετικά με την επιβολή ποινικών ρητρών και
κυρώσεων.
2. Τα προτεινόμενα επιμέρους έργα μέσω των οποίων
θα υλοποιηθεί η Ε.Β.Σ. γίνονται αποδεκτά προς αξιολό−
γηση μόνο εφόσον:
α. Συνοδεύονται από τις σχετικές συμβάσεις με εγ−
χώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες, οι οποίες πρέπει να
είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού και να διαθέτουν κατασκευαστικές
δυνατότητες σχετικές με το κατά περίπτωση έργο που
θα τους ανατεθεί. Στους όρους των συμβάσεων αυτών
θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις και
δεσμεύσεις των μερών, το αντικείμενο αυτών, οι ποινικές
ρήτρες, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι τιμές και
η ΕΠΑ, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του
35% της αξίας των υλικών που θα παραχθούν από την
εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία.
β. Παρέχεται στις εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες
που αναλαμβάνουν έργο, η τεχνολογία/τεχνογνωσία
(know−how) και η άδεια κατασκευής για το συγκεκριμένο
έργο που θα αναλάβουν και η άδεια εξαγωγής εφόσον
περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δεν
ξεπερνά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης
προμήθειας.
3. Η αντικατάσταση της εταιρείας – υποκατασκευαστή ή/
και του εργοστασίου που δηλώθηκαν ότι θα υλοποιήσουν
προγράμματα της Ε.Β.Σ. απαγορεύεται τόσο μετά την
υποβολή της προσφοράς όσο και μετά την υπογραφή της
κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή
του διαγωνισμού ότι το ποσοστό Ε.Β.Σ. υπολείπεται του
δηλούμενου ποσοστού Ε.Β.Σ. και /ή της ελαχίστης απαί−
τησης της διακήρυξης, η προσφορά του συγκεκριμένου
προμηθευτή κρίνεται εκτός όρων διαγωνισμού (ΕΟΔ).
5. Οι οριστικές συμβάσεις που αφορούν το έργο της
Ε.Β.Σ. υπογράφονται με εγχώριους υποκατασκευαστές
πριν την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας και πρέ−
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πει να καλύπτουν τουλάχιστον τα περιλαμβανόμενα
στην προσφορά για τα οποία αξιολογήθηκαν και κα−
τακυρώθηκε η προμήθεια.
6. Συμφωνίες/συμβάσεις μεταξύ του προμηθευτή και
εγχωρίων βιομηχανιών – βιοτεχνιών οποιασδήποτε μορ−
φής και περιεχομένου σε καμία περίπτωση δεν δημιουρ−
γούν συμβατικές σχέσεις μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και των
εγχωρίων βιομηχανιών ούτε παράγουν οποιεσδήποτε
έννομες συνέπειες σε οποιοδήποτε στάδιο της προ−
μήθειας. Μόνος και αποκλειστικός αντισυμβαλλόμενος
έναντι του ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση των υποχρεώ−
σεων Ε.Β.Σ. της προμήθειας είναι ο κύριος ανάδοχος
προμηθευτής.
Άρθρο 7
Σύμβαση Προμήθειας και Ε.Β.Σ.
Το μέρος της Σύμβασης Προμήθειας που αφορά την
Ε.Β.Σ. συντάσσεται με βάση την αξιολογηθείσα προ−
σφορά του αναδόχου προμηθευτή για την Ε.Β.Σ, την
Υπουργική Απόφαση για την Ε.Β.Σ και τους σχετικούς
με την Ε.Β.Σ. όρους που είχαν περιληφθεί στην διακή−
ρυξη. Οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιλαμβάνει
μία σύμβαση σχετικά με την Ε.Β.Σ., όταν υπάρχει τέτοια
απαίτηση, περιγράφονται στο Παράρτημα “Γ” της πα−
ρούσης Υπουργικής Απόφασης
Άρθρο 8
Βιομηχανική Ασφάλεια
Για την προστασία του διαβαθμισμένου υλικού, οι εγ−
χώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες, οι υποκατασκευαστές
και οι άλλες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλο−
ποίηση διαβαθμισμένου έργου για την Ε.Β.Σ. είναι απα−
ραίτητο να κατέχουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό
βιομηχανικής ασφάλειας. Οι απαιτήσεις βιομηχανικής
ασφάλειας εφαρμόζονται τόσο στις εγκαταστάσεις όσο
και στο προσωπικό που χρησιμοποιείται για τον συγκε−
κριμένο τύπο εργασίας.
Άρθρο 9
Διασφάλιση − Διαχείριση Ποιότητος
Οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν μεταξύ του προ−
μηθευτή και των εγχωρίων βιομηχανιών – βιοτεχνιών
για την υλοποίηση του έργου της Ε.Β.Σ. περιλαμβά−
νουν κατ’ ελάχιστον τις περί Διαχείρισης−Διασφάλισης
Ποιότητας προβλέψεις της Σύμβασης Προμήθειας και
συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους
και τις προβλέψεις αυτής.
Άρθρο 10
Γενικά Κριτήρια Αποδοχής
Τα έργα που αφορούν την Ε.Β.Σ. θεωρούνται απο−
δεκτά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
6 της παρούσης Υπουργικής Απόφασης καθώς και τα
ακόλουθα γενικά κριτήρια :
α. Έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και έχουν
συμπεριληφθεί στη σύμβαση της συγκεκριμένης προ−
μήθειας.
β. Είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.
Άρθρο 11
Αποδεκτά Μέρη
Δικαίωμα στη διαχείριση της υλοποίησης των έργων
που απορρέουν από την υποχρέωση του προμηθευτή

19170

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

για Ε.Β.Σ., ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι μόνος
υπεύθυνος για την υλοποίησή τους, έχουν εκτός του
προμηθευτή και τα ακόλουθα αποδεκτά μέρη μόνο κα−
τόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, ύστερα από αίτηση
του προμηθευτή:
α. Οι θυγατρικές εταιρείες του προμηθευτή.
β. Οι υπεργολάβοι υποσυστημάτων του υπό προμή−
θεια συστήματος.
γ. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του προμηθευτή σύμφωνα
με το καταστατικό της εταιρείας ή με συμβολαιογρα−
φική πράξη κατόπιν αίτησής του. Ο εκπρόσωπος του
προμηθευτή θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά έδρα ή
νόμιμη κατοικία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
στην χώρα του προμηθευτή.
Άρθρο 12
Έλεγχος ΕΠΑ για τα Προγράμματα Ε.Β.Σ. –
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Ο έλεγχος και η μέτρηση της Ε.Π.Α. για τον εν συ−
νεχεία υπολογισμό της Ε.Β.Σ. πραγματοποιείται από τη
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, σύμφωνα με την σχετική με την ΕΠΑ
Υπουργική Απόφαση και ενόσω η παραγωγή των προ−
ϊόντων βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος προμηθευτής υπο−
χρεούται να προσκομίσει στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ τα παρα−
κάτω στοιχεία που αφορούν στο έργο που έχει ανατεθεί
στην εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία:
α. Πριν την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, τις
οριστικές συμβάσεις με κάθε εμπλεκόμενη στην υλοποί−
ηση της Ε.Β.Σ. εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία.
β. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ενεργοποίηση
της σύμβασης προμήθειας και σε κάθε περίπτωση μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της έναρξης της πα−
ραγωγικής διαδικασίας:
(1) Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για όλες τις συμ−
βάσεις που έχει υπογράψει με τις εμπλεκόμενες στην
υλοποίηση της Ε.Β.Σ. εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες
(έναρξη – πέρας κυρίων φάσεων παραγωγής)
(2) Δήλωση των υποκατασκευαστών, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στις σχετικές συμβάσεις με την εγ−
χώρια βιομηχανία – βιοτεχνία, ότι αποδέχονται και ανα−
λαμβάνουν το ανατιθέμενο σε αυτούς έργο.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασί−
ας κάθε έργου Ε.Β.Σ., τα απαιτούμενα από την σχετική
με την ΕΠΑ Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά.
3. Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, κατόπιν εισήγησης των επιτροπών
της Ε.Β.Σ. για την ΕΠΑ, μετά το πέρας των ελέγχων, εκ−
δίδει πιστοποιητικά ΕΠΑ στα οποία αναγράφονται και οι
τελικές αξίες των έργων μέσω των οποίων υλοποιείται
η Ε.Β.Σ., τα οποία υποβάλλονται στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ,
προκειμένου το ποσοστό της ΕΠΑ και η τελική αξία κάθε
προγράμματος να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της
Ε.Β.Σ. και να εκδοθεί από αυτή το πιστοποιητικό Ε.Β.Σ.
4. Εφόσον προβλέπεται Ε.Β.Σ. στη σύμβαση, το πιστο−
ποιητικό Ε.Β.Σ. αποτελεί ένα εκ των δικαιολογητικών
παραλαβής και πληρωμής του αναδόχου προμηθευτή
της σύμβασης προμήθειας.
5. Στην περίπτωση που πιστοποιηθεί ότι δεν επιτεύ−
χθηκε το ποσοστό ΕΠΑ που ορίσθηκε στην σύμβαση
προμήθειας για υλικό ή έργο, το οποίο ανατέθηκε στην
εγχώρια βιομηχανία − βιοτεχνία με σκοπό την κάλυψη
της υποχρέωσης του προμηθευτή για Ε.Β.Σ., το συγκε−
κριμένο υλικό ή έργο προσμετράται μεν για τον υπο−

λογισμό της Ε.Β.Σ. (αξία σύμβασης επί το πιστοποιη−
θέν ποσοστό ΕΠΑ), ανεξάρτητα από το ποσοστό ΕΠΑ
που επιτεύχθηκε, επιβάλλονται δε στον προμηθευτή οι
προβλεπόμενες για την μη επίτευξη της ΕΠΑ ποινικές
ρήτρες και/ή κυρώσεις σύμφωνα με την Υπουργική Από−
φαση για την Ελληνική Προστιθεμένη Αξία (ΕΠΑ) επί των
Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αν το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τη μη εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του προμηθευτή για Ε.Β.Σ., επιβάλλο−
νται επιπλέον και οι προβλεπόμενες στα άρθρα 13 και
14 της παρούσης ποινικές ρήτρες και/ή κυρώσεις.
Άρθρο 13
Ποινικές Ρήτρες
1. Σε περίπτωση μη επίτευξης του ποσοστού Ε.Β.Σ.
που αναφέρεται στην σύμβαση προμήθειας, επιβάλλο−
νται στον προμηθευτή ποινικές ρήτρες ίσες με το 0,4%
της αξίας της σύμβασης επί την ποσοστιαία απόκλιση
μεταξύ συμβατικής και επιτευχθείσας Ε.Β.Σ., οι οποίες
υπολογίζονται ως κάτωθι:
Ποινικές =
Ρήτρες

% Συμβατικής ΕΒΣ − % Επιτευχθείσας ΕΒΣ
% Συμβατικής ΕΒΣ

x 100 x 0.4% x Αξία
Σύμβασης
Προμήθειας

(δηλαδή για αναφερόμενη Ε.Β.Σ. 30% και επιτευχθείσα
24%, η απόκλιση στην Ε.Β.Σ. είναι [30−24]/30=20% και οι
ποινικές ρήτρες θα ανέρχονται σε 20 Χ 0,4%=8% επί
της αξίας της σύμβασης).
2. Στην περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης της
Ε.Β.Σ. προς τα κάτω, είναι μεγαλύτερο του 50%, πέραν
της επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας έχουν εφαρμογή
και οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3433/2006, όπως
αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Στις περιπτώσεις που το ποσό της επιβληθείσας
ποινικής ρήτρας είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο
συμβατικά οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία, τότε ισχύουν
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 44 και 45 του ν. 3433/2006,
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ
Α΄ 38).
4. Το εκδοθέν πιστοποιητικό επιτευχθείσας Ε.Β.Σ.,
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 της παρού−
σας Υ.Α., διαβιβάζεται από τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ στο κατά
περίπτωση αρμόδιο Ταμείο που εκτελεί τις πληρωμές
της Σύμβασης (πρωτότυπο) και στον κατά περίπτωση
αρμόδιο φορέα που έχει καταρτίσει και παρακολουθεί
τη Σύμβαση. Όταν η επιτευχθείσα, σύμφωνα με το εν
λόγω πιστοποιητικό, Ε.Β.Σ. είναι χαμηλότερη από την
συμβατικά προβλεπόμενη:
α. Ο φορέας που έχει καταρτίσει και παρακολουθεί
τη Σύμβαση εισηγείται στο κατά περίπτωση αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, σχετικά με την επι−
βολή ποινικών ρητρών, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τις
προβλέψεις του παρόντος άρθρου, λόγω μη επίτευξης
του συμβατικά προβλεπόμενου ποσοστού Ε.Β.Σ., σύμ−
φωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης.
β. Οι ποινικές ρήτρες Ε.Β.Σ. επιβάλλονται με απόφαση
του έχοντος την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνω−
μοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ΚΓΕΠ
ή ΠΓΕΠ.
γ. Με μέριμνα του φορέα που έχει καταρτίσει και πα−
ρακολουθεί τη Σύμβαση, διαβιβάζεται η απόφαση περί
επιβολής ρητρών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Ταμείο
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που εκτελεί τις πληρωμές της Σύμβασης, το οποίο στη
συνέχεια παρακρατεί το επιβληθέν ποσό ποινικών ρη−
τρών από το υπόλοιπο πληρωμής της Σύμβασης ή από
την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως και το απο−
δίδει στον ειδικό λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου
του Κλάδου των Ε.Δ., υπέρ του οποίου διενεργείται η
προμήθεια. Το τυχόν υπόλοιπο ποσό, μετά την παρα−
κράτηση του ποσού των ποινικών ρητρών αποδίδεται
στον ανάδοχο της Σύμβασης.
δ. Το κατά περίπτωση αρμόδιο Ταμείο που εκτελεί
τις πληρωμές της Σύμβασης, όταν λάβει πιστοποιητικό
επιτευχθείσας Ε.Β.Σ. με ποσοστό χαμηλότερο από το
συμβατικά προβλεπόμενο, δύναται να εκτελεί πληρωμή
της εταιρείας για τη συγκεκριμένη αξία, παρακρατου−
μένου του αντίστοιχου συμβατικού ποσού ποινής Ε.Β.Σ.,
μέχρι τη λήψη απόφασης του έχοντος την οικονομική
εξουσία, σχετικής με την επιβολή ποινικών ρητρών.
5. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματικές ρήτρες επιβάλ−
λονται στον Ανάδοχο της Σύμβασης. Σε περίπτωση
κοινοπραξίας, οι ποινικές ρήτρες Ε.Β.Σ. επιβάλλονται
αναλογικώς σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, τα οποία
ενέχονται ως προς το φορέα εις ολόκληρον για την
καταβολή του ποσού.
Άρθρο 14
Κυρώσεις
Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει τις
διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου
περί προμηθειών αμυντικού υλικού των ΕΔ, σχετιζόμενες
με τον αποκλεισμό προμηθευτή από τις προμήθειες των
ΕΔ, για τους προμηθευτές ή/και τα αποδεκτά μέρη που
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των
προγραμμάτων Ε.Β.Σ. ή παραβαίνουν όρους συμβάσεων
μη εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 15
Αρμόδιος Φορέας
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ων» (ΦΕΚ Α΄20), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
ν.3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου,
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
2. Εξουσιοδοτείται η ΓΔΑΕΕ να εκδίδει κατευθυντήριες
οδηγίες, εάν απαιτηθεί, επί της παρούσας Υπουργικής
Απόφασης.
3. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνο προ−
μήθειες που θα διενεργούνται με βάση τις διατάξεις
του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.
3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38).
4. Η παρούσα Υπουργική Απόφαση καταργεί την υπ’
αριθμ. 121079/6.12.2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄
1850).
5. Όσες συμβάσεις έχουν ήδη συναφθεί σύμφωνα με
την ως άνω υπ’ αριθμ. 121079/6.12.2006 Υπουργική Από−
φαση (ΦΕΚ Β΄ 1850), εξακολουθούν να διέπονται από
αυτήν.
6. Στις προμήθειες αμυντικού υλικού που εξακο−
λουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του π.δ.
284/1989, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του
άρθρου 73 παραγρ. 2 του ν. 3433/2006, όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38), τα
θέματα που αφορούν την Ε.Β.Σ. ρυθμίζονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες, σε κάθε περίπτωση, συμβατικές
προβλέψεις.
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις
Οι διατάξεις της παρούσης τροποποιούνται μόνο με
απόφαση του ΥΕΘΑ.
Άρθρο 18
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 19

Αρμόδιος Φορέας για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την παρακολούθηση των προγραμμάτων της Ε.Β.Σ., κα−
θώς και τον υπολογισμό της είναι το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση, αποτελεί αναπό−
σπαστο ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματά της “Α”,
“Β” και “Γ”.

Άρθρο 16
Συμπληρωματικές και Καταργούμενες Διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ − ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΩΝ Ε.Β.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Β.Σ.

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3433/2006
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμε−

19172

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

Άρθρο 1
Συνοπτική Δήλωση – Προσφορά
Η παρούσα Συνοπτική Δήλωση - Προσφορά δεν επέχει σε καμία περίπτωση
θέση πλήρους προσφοράς Ε.Β.Σ., η οποία θα πρέπει να καταρτισθεί σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στη παρούσα Υπουργική Απόφαση
1.
Το προσφερόμενο ποσοστό της Ε.Β.Σ. επί της αξίας
προσφοράς μας είναι :

της οικονομικής

2.
H συνολική αξία των προτεινομένων έργων μέσω των οποίων θα
υλοποιηθεί η Ε.Β.Σ. είναι :

3.

Η υλοποίηση των προσφερόμενων έργων για την Ε.Β.Σ. εξασφαλίζεται με :
α. Σύμβαση

ΝΑΙ/ΟΧΙ

(Εάν ΟΧΙ σημειώσατε πώς εξασφαλίζεται)
β. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Επισυνάπτονται τα υποστηρίζοντα έγγραφα - επικυρωμένα αντίγραφα,
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με την εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία,
και:
α. Παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες και
επισυνάπτονται - υποστηρίζονται έγγραφα για κάθε
προτεινόμενο έργο Ε.Β.Σ. σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο
5 της παρούσης
Υπουργικής Απόφασης:
β. Δηλώνεται το ποσοστό της ΕΠΑ για τα
υλικά που θα παραχθούν από τις εγχώριες
βιομηχανίες – βιοτεχνίες:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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γ. Έχουν συμπληρωθεί
Παραρτήματος “Β”

14
οι πίνακες

του
ΝΑΙ/ΟΧΙ

δ. Δηλώνεται ότι η παρούσα προσφορά ισχύει
τουλάχιστον έως την τελική ημερομηνία ισχύος της
οικονομικής μας προσφοράς :

ΝΑΙ/ΟΧΙ

(Εάν ΟΧΙ σημειώσατε διαφορετική πρότασή σας)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ε. Το προσφερόμενο ποσοστό Ε.Β.Σ. ισχύει και στην
περίπτωση αύξησης της αξίας της σύμβασης
προμήθειας λόγω :
(1) Οποιασδήποτε τροποποίησης ή διόρθωσης
της σύμβασης προμήθειας ή λόγω ασκήσεως τυχόν
δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης προμήθειας.
(2) Οποιασδήποτε αύξησης λόγω εφαρμογής
οποιουδήποτε μαθηματικού τύπου αναπροσαρμογής
σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας.
(3) Αύξηση του κόστους από την εν συνεχεία
υποστήριξη.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

(Εάν ΟΧΙ σημειώσατε διαφορετική πρόταση σας)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------στ. Λάβαμε γνώση των όρων της παρούσης
Υπουργικής Απόφασης
και τους αποδεχόμαστε
πλήρως :

ΝΑΙ/ΟΧΙ

(Εάν ΟΧΙ δηλώσατε τα σημεία διαφωνίας και συγκεκριμένες αντιπροτάσεις)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ζ. Αποδεχόμαστε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
για
την
υλοποίηση
της
Ε.Β.Σ.
και
των
προσφερομένων έργων Ε.Β.Σ. :

ΝΑΙ/ΟΧΙ

η. Αποδεχόμαστε τις ποινικές ρήτρες
που
καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσης
Υπουργικής Απόφασης για την Ε.Β.Σ. :

ΝΑΙ/ΟΧΙ

19174

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

θ. Η υλοποίηση του έργου Ε.Β.Σ. που προσφέρουμε
δεν θα επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα και την
υλοποίηση της προμήθειας,
και θα ολοκληρωθεί σε :

ΝΑΙ/ΟΧΙ
Έτη ή
μήνες

ι. Αποδεχόμαστε να παρέχουμε στις εγχώριες
βιομηχανίες – βιοτεχνίες, που αναλαμβάνουν έργο,
την τεχνολογία / τεχνογνωσία (know-how) και την
άδεια κατασκευής για το συγκεκριμένο έργο που θα
αναλάβουν και την άδεια εξαγωγής εφόσον
περιλαμβάνεται στην προκήρυξη :

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία ..........
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο
Θέση

-

16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

Άρθρο 1
Πίνακες Ανάλυσης Έργου Ε.Β.Σ.
Οι Προμηθευτές πρέπει να συμπληρώσουν και να συμπεριλάβουν στην
προσφορά τους :
α.
Για το σύνολο του προτεινόμενου έργου Ε.Β.Σ., συνοπτικό πίνακα
σύμφωνα με την Προσθήκη 1.
β.
Για κάθε προτεινόμενο έργο Ε.Β.Σ., πίνακα ανάλυσής του σύμφωνα
με την Προσθήκη 2.

*02013230807080012*

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”
Στην Υπουργική Απόφαση

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΞΙΑ
(ΝΟΜΙΣΜΑ)

%
ΕΠΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Β.Σ.

Υπογραφή

ΓΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΞΙΑ Χ ΕΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔAEE

ΦΕΚ 1323
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Ονοματεπώνυμo

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

Υπογραφή

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ε.Β.Σ.

ΕΠΑ (%) Χ ΑΞΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ

ΕΠΑ (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΧΩΡΙΟΙ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ Ε.Β.Σ. (ΝΟΜΙΣΜΑ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΡΓΟ Α/Α :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”
Στην Υπουργική Απόφαση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Β.Σ.
Γενικοί Όροι
Η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
προβλέψεις για τα παρακάτω αντικείμενα που αφορούν
την Ε.Β.Σ.:
− Ποσοστό Ε.Β.Σ.
− Έργα που θα υλοποιηθούν από την εγχώρια βιομη−
χανία – βιοτεχνία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
Ε.Β.Σ.. Απαιτούνται οι οριστικές συμβάσεις με τις εγχώ−
ριες βιομηχανίες − βιοτεχνίες. Για κάθε έργο απαιτείται
να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα
προκύπτουν και από την σχετική για το έργο σύμβαση
με την εγχώρια βιομηχανία − βιοτεχνία:
o
Περιγραφή έργου
o
Εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία που θα το
υλοποιήσει (επωνυμία, τόπος εγκατάστασης)
o
Αξία έργου
o
ΕΠΑ έργου (> 35%)
o
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που δεν θα
επηρεάζει την προμήθεια
o
Τυχόν υποκατασκευαστές (επωνυμία, τόπος
εγκατάστασης) και ποσοστό του έργου που θα
υλοποιήσουν
− Διαδικασίες και δικαιολογητικά για έλεγχο ΕΠΑ, σύμ−
φωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση περί ΕΠΑ
− Απαίτηση για πιστοποιητικό Ε.Β.Σ.
− Ποινικές ρήτρες και κυρώσεις για μη εκπλήρωση
της Ε.Β.Σ.
− Απαιτήσεις για διασφάλιση – διαχείριση ποιότητας
για τα υλικά της Ε.Β.Σ., κατ’ ελάχιστον όπως για τα υλικά
της κύριας προμήθειας
− Απαίτηση για βιομηχανική ασφάλεια των εμπλεκο−
μένων εγχώριων βιομηχανιών – βιοτεχνιών και εταιρειών
σε έργο διαβαθμισμένου υλικού
− Δέσμευση για διατήρηση του ποσοστού της Ε.Β.Σ.
σε περίπτωση αύξησης της αξίας της σύμβασης
− Δέσμευση ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
έργου της Ε.Β.Σ. δεν θα επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα
παράδοσης των υλικών της προμήθειας
− Δεσμεύσεις για την μη αλλαγή εργοστασίου σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο ν. 3433/2006, όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38), και στην
παρούσα Υπουργική Απόφαση.
− Τυχόν άλλες σχετικές με την Ε.Β.Σ. προβλέψεις που
περιλαμβάνονται στο ν. 3433/2006, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38), στην πα−
ρούσα Υπουργική Απόφαση και στους ειδικούς όρους
τις διακήρυξης.
Άρθρο 20
Η απόφαση αυτή μαζί με τα παραρτήματά της
“Α”, “Β” και “Γ” να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 28748/1506 + 26365/1138
(2)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στη Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π..
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ν. 2190/1994, 2503/1997, 2527/1997
και 3463/2006.
2. Την υπ’ αριθμ. 28077/17.8.2000 σε ορθή επανάληψη
και την αριθμ. 14196/4.4.2003 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ
με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχειρήσεις
των ΟΤΑ».
3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ. 4444/10.1.05 και αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ2.9/οικ.2351/06 εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ περί
προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού.
4. Την υπ’ αριθμ. 4.2.2008 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής
Έργων του Δήμου Λουτρακίου−Περαχώρας, περί πρό−
σληψης προσωπικού με Σύμβαση μίσθωσης έργου.
5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω
απόφαση του Δ.Σ. οι αιτούμενες συμβάσεις έργου είναι
γνήσιες συμβάσεις και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
6. Τον κανονισμό της Επιχείρησης.
7. Την βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου.
8. Το υπ’ αριθμ. 9222/20.5.2008 έγγραφο του Δήμου
Λουτρακίου−Περαχώρας .
9. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/585/20184/20.12.2005 έγ−
γραφο της Γεν. Γραμμ. Δημ. Διοικ/σης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα «Διευκρινήσεις για την εφαρ−
μογή του π.δ. 164/2004».
10. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το πρώτο αρθρ. του π.δ. 63/2005,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού,
στη Δημοτική Επιχ/ση Κατασκευής Έργων «ΔΕΚΕΛΠ» με
σύμβαση μίσθωσης έργου υπό την απαραίτητη προϋπό−
θεση τήρησης των διατάξεων του αρθρ. 6 του ν.2527/1997
που ορίζουν μεταξύ άλλων, ότι το προς ανάθεση έργο
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η
ανανέωση ή παράταση της σύμβασης αυτής.
1. Έναν (1) Τεχνικό Διευθυντή
για την επίβλεψη των έργων που θα εκτελεί η Επιχεί−
ρηση καθώς και με τη λειτουργία αυτής. Το συνολικό
ποσό της αμοιβής του θα είναι 20.000,00 Ευρώ.
2. Δυο (2) εργάτες
για την εκτέλεση των έργων που έχουν ήδη ανατεθεί
από το Δήμο & άλλους φορείς διαφόρων εργασιών
(οικοδομικών, χωματουργικών).
Το συνολικό ποσό της αμοιβής τους θα είναι 21.200,00
Ευρώ.
Ο τόπος εκτέλεσης των έργων θα είναι τα όρια του
Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας (Λουτράκι, Περαχώρα,
Πίσσια, Ίσθμια).
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Οι συμβασιούχοι θα παρέχουν το έργο ύστερα από
οδηγίες του Προέδρου και του Τεχνικού Διευθυντή της
Επιχείρησης.
Η πληρωμή τους θα γίνεται κάθε μήνα με βάση τον
πραγματικό χρόνο απασχόλησης τους. Η επιχείρηση δεν
υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
πλην των οικοδομικών ενσήμων, σύμφωνα με την ασφα−
λιστική νομοθεσία του ΙΚΑ για τα εκτελούμενα έργα. Η
διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ένα (1) έτος. Από τις

διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη
ύψους 41.200,00 Ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού
της ΔΕΚΕΛΠ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 6 Ιουνίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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