
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 

Πίνακας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Αποδεκτών & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) 

ΚΟΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑ (ΤΕΠΣΠΑ) 
 Τηλ. 2107466234 
 Φ.093/358/90048 
 Σ.22064 
 Αθήνα, 9 Ιαν 18 

 

ΘΕΜΑ : Κατακύρωση Προμήθειας Εβδομήντα (70) Μεταχειρισμένων 
Αναγνωριστικών Ελικοπτέρων Τύπου OH-58D (Kiowa) 

ΣΧΕΤ. : α. Φ.093/24/16547/ Σ. 2167/10 Φεβ 17/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΤΕΠΣ-ΠΑ 

 β. Γνωμάτευση Υπ’ αριθμ. 1/6ης/7-2-17/ΣΑΓΕ 

 γ. Φ.093/389300/Σ.14/01 Μαρ 17/ΓΕΕΘΑ/Δ΄ΚΛΑΔΟΣ/Δ2 

 δ. LOR for LOA, dated Feb 2017 

 ε. Φ.093/106/33706/Σ.6737/28 Απρ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

 στ. Φ.093/154/45295/Σ.9687/20 Ιουν 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

 ζ. Φ.093/264/74079/Σ.17713/30 Οκτ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

 η. e-mail 03.11.2017/17:10 ΑM/ ODC-Greece 

 θ. LOA GR-B-IBX/3 Nov 17 

 
ι. 

Η από 7 Νοε 17 Υπηρ. Αναφορά του Σχη (ΑΣ) Κουκούλη Ιωάννη 
Προέδρου Επιτροπής Διαπραγματεύσεων και Τεχνοοικονομικής 
Αξιολόγησης 

 ια. e-mail 21.11.2017/11:23/ ODC-Greece 

 ιβ. Φ.093/74/797700/Σ.1494/27 Νοε 17/ΓΕΣ/ΔΑΣ/2β 

 ιγ. Φ.093/5/452048/Σ.31/13 Δεκ 17/ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ 

 ιδ. e-mail 19.12.2017/09:23/ ODC-Greece 

 ιε. Η από 18 Δεκ 17 Επιστολή της κ. Ann Cataldo στον κ. ΑΝΥΕΘΑ 

 ιστ. Απόφαση υπ’ αριθ. 1 της 11ης /20-12-17 συνεδρίασης ΚΥΣΕΑ 

 ιζ. Φ.600/268/299028/Σ.2791/20 Δεκ 17/ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)/4 

 ιη. Αρ. Πρωτ 2/93124/27-12-2017/ΥΠΟΙ  

 ιθ. Γνωμοδότηση Νο. 77/2017 της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ της 27 Δεκ 17 

 κ. (Υπ’ αριθ.1 της 1ης /08-01-18 Συνεδρίασης ΚΥΣΕΑ  
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

  α. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 «Περί Οικονομικής μερίμνης και 
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 251). 

  β. Τις διατάξεις του Π.Δ.456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός 
Νόμος»  (ΦΕΚ Α΄164/24-10-84). 

  γ. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16-9-1994) Άρθρο 55 
(Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

  δ. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/27-11-1995). 

  ε. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 
(ΦΕΚ Α΄45/9-3-99) 

  στ. Την υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002) 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 
υπεύθυνης δήλωσης του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)». 

  ζ. Τις διατάξεις του Ν.3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 20/7-2-2006). 

  η. Τις διατάξεις του Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ Α’ 76/10-4-2006) «Διάρθρωση, 
Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: 
Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.70/2007 (ΦΕΚ Α’ 
85/24-4-2007). 

  θ. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 248629 (ΦΕΚ Β΄905/13-7-2006) «Υποδείγματα 
Εγγυητικών Επιστολών Ν.3433/06». 

  ι. Την Υ.Α. υπ. αριθ. 248631 (ΦΕΚ Β΄905/13-7-2006) «Υπόδειγμα 
πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού 
Ν.3433/06». 

  ια. Την Υ.Α. υπ. αριθμ. 246883 (ΦΕΚ 482 Β΄/18-3-2008) «Καθορισμός 
μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης 
προσφοράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ». 

  ιβ. Τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας (ΕΚΑ), ο οποίος κυρώθηκε με τη 
Φ.120/11/143542/Σ.2016/26 Ιουν 2008/ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 
1369/14-7-2008). 

  ιγ. Την Υ.Α. υπ. αριθμ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29-10-2008) «Γενικοί και 
Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

  ιδ. Τις διατάξεις του Ν.3883/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α’ 
167/15-3-2010). 

  ιε. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις». 

  ιστ. Τις διατάξεις του Ν.3978/11 (ΦΕΚ 137 Α’/16-6-2011) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της 
Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». 

  ιζ. Τις διατάξεις του N.4152/2013 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των 
Νόμων 4046/12, 4093/12 & 4127/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013). 

  ιη. Τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ), ο οποίος κυρώθηκε με την 
Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΣ/ΔΠΕΑ απόφαση του κ. ΥΕΘΑ. 

  ιθ. Την (α) σχετική επιστολή με την οποία η ΓΔΑΕΕ διαβίβασε στο 
ODC/GR αίτημα του κ. ΥΕΘΑ, προς τις αρμόδιες αρχές FMS για την προμήθεια 
Ε/Π θέματος. 

  κ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο ο Α/ΓΕΕΘΑ πρότεινε στον κ. ΥΕΘΑ 
ενεργοποίηση υποπρογράμματος με τίτλο «Προμήθεια 70 Μεταχειρισμένων Ε/Π 
Αναγνωρίσεως OH-58D Kiowa Warrior» σύμφωνα με τη (β) σχετική γνωμάτευση 
του ΣΑΓΕ. 

 κα. Το (δ) σχετικό με το οποίο απεστάλησαν προς την αρμόδια αρχή 
της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι προτεινόμενοι όροι διακρατικής συμφωνίας του 
ΥΠΕΘΑ (Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance - LOR) για την 
«Προμήθεια 70 Μεταχειρισμένων Ε/Π Αναγνωρίσεως OH-58D Kiowa Warrior», 
κατά τις εξαιρέσεις του άρθρου 17 του Ν.3978/2011, μέσω διακρατικής συμφωνίας 
(Foreign Military Sales – FMS. 

  κβ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο η ΓΔΑΕΕ συγκρότησε Επιτροπή 
Διαπραγματεύσεων και Τεχνοοικονομικής Αξιολόγησης για το Υποπρόγραμμα 
θέματος. 

  κγ. Τα (στ) και (ζ) σχετικά, με τα οποία ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διαπραγματεύσεων και Τεχνοοικονομικής Αξιολόγησης για την προμήθεια 
θέματος, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών. 

  κδ. Το (η) σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε από τις αρχές των ΗΠΑ η 
LOA GR-B-IBX (θ) όμοιο, που αφορά προμήθεια θέματος. 

  κε. Τη (ι) σχετική υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής 
τεχνικό-οικονομικής αξιολόγησης της LOA GR-B-IBX, με την οποία υποβλήθηκε το 
Πρακτικό της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο εισηγήθηκε ομόφωνα την αποδοχή 
της. 

  κστ. Το (ια) σχετικό, με το οποίο μας διαβιβάστηκε μια υπόμνηση για μία 
pen and ink διόρθωση επί της LOA, που αφορά την παράγραφο 27. Ειδικότερα 
αφορά τον στόχο της ενεργοποίησης (regeneration) έως 36 Ε/Π αντί για 12 Ε/Π 
που εσφαλμένα γράφτηκε επί της LOA GR-B-IBX/3 Nov 17 (θ) σχετικό. 

  κζ. Το (ιβ) σχετικό με το οποίο το ΓΕΣ υπέβαλε τις επίσημες απόψεις 
του, ως αρμόδιος επιχειρησιακός φορέας επ’ ωφελεία του οποίου 
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πραγματοποιείται η προμήθεια, γνωστοποιώντας ότι το σχέδιο LOA της FMS 
Case GR-B-IBX, ικανοποιεί τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του και ότι δεν 
υφίστανται αντενδείξεις για την υπογραφή του υπόψη σχεδίου.  
 
  κη. Το (ιγ) σχετικό με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση της Ειδικής 
Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής 
των Ελλήνων που αφορά το Υποπρόγραμμα θέματος. 

  κθ. Το (ιδ) σχετικό, με το οποίο το ΓΑΣ/Ε μας κοινοποίησε την (ιε) 
σχετική επιστολή των Αμερικανικών Αρχών ,σύμφωνα με την οποία η νέα 
καταληκτική ημερομηνία προσφοράς (Offer Expiration Date - OED), ορίζεται η 20 
Δεκ 2017. 

  λ. Την (ιστ) σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ με την οποία: 

   «1. Αποδέχεται ομοφώνως την εισήγηση του κ. Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας. 

2. Εγκρίνει: 

α. Την ενεργοποίηση του υποπρογράμματος «Προμήθεια 70 
Μεταχειρισμένων Ε/Π Αναγνωρίσεως OH-58D (KIOWA WARRIOR) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3978/11 (Άρθρα 1 και 2) λόγω κάλυψης επειγουσών αναγκών 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3883/10 Άρθρο 76. 

β. Την υλοποίηση του υποπρογράμματος με σύναψη 
διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17 (παράγραφος θ, 
υποπαράγραφος αα) του Ν.3978/11 (Εξαιρέσεις του Νόμου), καθώς τα προς 
προμήθεια Ε/Π προέρχονται από τα αποθέματα του Αμερικανικού Στρατού. 

γ. Τη χρηματοδότηση του υποπρογράμματος από πίστωση 
των υπό κατάρτιση ΜΠΠΑΥ και μέσω του Τριετή Προγραμματισμού Εξοπλιστικών 
Δαπανών ΓΕ των ΕΔ, με εκτιμώμενο ύψος χρηματοδότησης τα 49.743.582$, 
περιλαμβανομένων δασμών και κρατήσεων, με χρηματοδότηση από τον Ειδικό 
Φορέα (ΕΦ) 11-110 και τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ): 6912.». 

  λα. Τη (ιζ) σχετική απόφαση του κ. ΥΕΘΑ, με την οποία εγκρίνεται 

αρχικά η ενεργοποίηση του υποπρογράμματος θέματος. 

  λβ. Το (θ) σχετικό σχέδιο διακρατικής συμφωνίας, από την αρμόδια 

αρχή της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. 

  λγ. Το (ιη) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης για 

τα επόμενα έτη (2018-2022) του προγράμματος. 

  λδ. Τη (ιθ) σχετική γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ, με την οποία 

γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της αποδοχής του σχεδίου της LOA GR-B-IBX. 

  λε. Την (κ) σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ (με αριθμό …. της    ης /  -12-

17 συνεδρίασης ΚΥΣΕΑ), με την οποία εγκρίνεται το κείμενο της LOA GR-B-IBX.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 1. Την αποδοχή της (ιθ) σχετικής Γνωμοδότησης ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ 

 

 2. Το σχέδιο LOA GR-B-IBX. 

 

 3. Τη δαπάνη για την προμήθεια εβδομήντα (70) μεταχειρισμένων 
ελικοπτέρων αναγνωρίσεως τύπου OH-58D (Kiowa Warrior), σύμφωνα με τους 
όρους της LOA GR-B-IBX, εντός του ποσού των σαράντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων, εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων, εξήντα ενός (44.156.061) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ 

 

 4. Το Γενικό Διευθυντή ΓΔΑΕΕ για: 

α. Την υπογραφή του κειμένου της LOA GR-B-IBX, και τη διαβίβαση 
της στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. 

β. Την έκδοση επιπρόσθετων διαταγών, καθώς και τροποποίηση των 
αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων, όπως αυτές παρατίθενται στο 
Παράρτημα «Β» της παρούσας. 

 
5. Το κόστος της προμήθειας της Διακρατικής Συμφωνίας θα καλυφθεί σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Υ. ΥΠΕΘΑ Ειδικός 
Φορέας 11-110 ΚΑΕ 6912 για τα οικονομικά έτη 2018 έως και 2022. 

 
6. Η προμήθεια χαρακτηρίζεται ως μη ειδικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, το 

οποίο υπόκειται σε κρατήσεις 4,00%, ως ακολούθως: 

α. Υπέρ ΜΤΣ 3,904%, προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του 
Α.Ν.1988/1939, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Α.Ν.2141/1939 κατόπιν 
της κατάργησης της παραγράφου 18 του άρθρου 34 του N.2873/2000 από το 
άρθρο 30 το N.3227/2004. 

  β. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,08%, προβλεπόμενες από τον Κώδικα Τελών 
Χαρτοσήμου (Π.Δ.28/1931). 

  γ. Υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,016%, προβλεπόμενες από τον Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήμου (Π.Δ.28/1931). 

 
7. Η υπόψη προμήθεια, υλοποιούμενη μέσω Αλλοδαπών Στρατιωτικών 

Πωλήσεων (Foreign Military Sales – FMS) απαλλάσσεται από Φόρο 
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Προστιθέμενης Αξίας εισαγωγής και επανεισαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του N. 2109/92, όπως τροποποιήθηκε με το N.2992/02. 

8. Το κείμενο της LOA GR-B-ΙΒΧ επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α» της 
παρούσης. 

 
9. Οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων για την παρακολούθηση και 

υλοποίηση της LOA GR-B-IBX φαίνονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσης. 

 
10. Η παρούσα θεωρήθηκε για το νόμιμο και κανονικό από το Γραφείο 

Προληπτικού Ελέγχου της ΓΔΑΕΕ. 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Δημητρίου 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

Πάνος Καμμένος 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» LOA GR-B-IBX 

«Β» Κατανομή Αρμοδιοτήτων Παρακολούθησης και Υλοποίησης της Διακρατικής 
Συμφωνίας FMS CASE GR-B-IBX 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Αποδέκτες για Ενέργεια  

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ (2)   

  

Αποδέκτες για Πληροφορία  

ΣΓ ΥΕΘΑ 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
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 ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΓΠΕ – ΔΑΠΚΣ/ΤΕΚΣ&ΤΚ 

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Δ2  

ΓΕΣ/ΕΓΑ 

ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ) - (Δ2) ΔΑΣΠ - ΔΥΠΟΣΤΗ 

ΓΕΣ/ΔΑΣ - ΔΤΧ- ΔΥΠ 

 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
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