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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 15/19 

 
Ανοικτός Διαγωνισμός για την  

Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών Υποστήριξης Συστήματος Μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ» 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, με 
κύρια δραστηριότητα : Άμυνα) 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) – Διοίκηση 
Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ). 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), 
Δημ. Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με το 
άρθρο 101 του Ν.3978/11 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η σύναψη σύμβασης για την  προμήθεια υλικών και 
υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 66, του Ν.3978/11 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
34731000-0, 34731500-5, 34741000-3, 34731800-8, 
34731500-5 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
277.623,19 € (συμπεριλαμβανόμενων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6,144% επί της συμβατικής αξίας 

mailto:yppa@haf.gr
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013 (Ν.4254/14): 
(α) 4% για την προμήθεια ειδών και (β) 8% για παροχή 
υπηρεσιών. 
Οικονομικοί φορείς της αλλοδαπής χωρίς μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, απαλλάσσονται της 
παρακράτησης κατά την έννοια των διμερών 
συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας.  

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
(ΦΠΑ) 

Το αντικείμενο της σύμβασης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2859/2000. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Από Πιστώσεις του υπό κατάρτιση Μακροπρόθεσμου 
Προγράμματος Προμηθειών και των αντίστοιχων 
Τριετών Κυλιόμενων Προγραμμάτων Πληρωμών και 
Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων επί ΑΛΕ 3130101002/ΕΦ 
1.011.204.000.00, συνολικού ποσού 277.624,00 €. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ως Παραρτήματα «Δ’» και «Ε’» της παρούσας. 

 
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Για τα υλικά : Το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα 
από έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Για τις υπηρεσίες :  Εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παράδοσης των αντίστοιχων 
επισκευασίμων. 
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το 201 ΚΕΦΑ. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Επιτρέπονται (μόνο για την προμήθεια υλικών) 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι τη λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού και κατ’ελάχιστον για χρονικό διάστημα 
εκατό (100) ημερολογιακών ημερών από την επομένη 
της διενέργειάς του. 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 

23  Μαΐου  2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

23  Μαΐου  2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑ 

23  Μαΐου  2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ / 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ / 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

23  Μαΐου  2019 
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1. Έχοντας υπόψη : 
 
 
 

  α. Το ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ 251 Α΄), «Οικονομική Μέριμνα και Λογιστικό Ενόπλων 
Δυνάμεων», όπως ισχύει. 
 
  β. Το Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 55, «Παρακράτηση 
φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 
 
  γ. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4250/14. 
 
  δ. Το Ν.2859/00 (ΦΕΚ 248 Α΄), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 
 
  ε. Το Ν.2992/02 (ΦΕΚ 54 Α’), άρθρο 18 [τροποποίηση του άρθρου 19, του 
Ν.2109/92 (ΦΕΚ 205 Α’)], περί απαλλαγής από ΦΠΑ εισαγωγής ή επανεισαγωγής κύριων και 
στρατιωτικών υλικών. 
 
  στ. Το Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. 
 
  ζ. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3, του 
Ν.4057/12 (ΦΕΚ 54 Α΄) και το άρθρο 23, του Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254 Α΄) 
 
  η. Το N.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α΄), «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και 
συναφείς διατάξεις», Δεύτερο Μέρος (άρθρα 71-76), «Δομή Διοίκησης, Δομή Δυνάμεων και 
Πρόγραμμα Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων». 
 
  θ. Το Ν.3978/11 (ΦΕΚ 137 Α΄) «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», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4407/16 
(ΦΕΚ 134 Α΄), «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε΄, «Συμβάσεις στον Τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας». 
 
  ι. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α΄), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15. 
 
  ια. Το Ν.4250/14 (74 Α΄) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων 
του ΠΔ 318.92 και λοιπές ρυθμίσεις» (περί κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων 
ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων). 
 
  ιβ. Το ΠΔ 18/89 (ΦΕΚ 8 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το 
Συμβούλιο της Επικρατείας». 
 
  ιγ. Το ΠΔ 3/08 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού». 



4 

 

 
  ιδ. Το ΠΔ 80/16 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 
  ιε. Την υπ΄ αριθ. 248629 (ΦΕΚ 905 Β΄) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 
«Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/06». 
 
  ιστ. Την υπ΄ αριθ. 248631 (ΦΕΚ 905 Β΄) ΥΑ «Υπόδειγμα πρωτοκόλλου 
παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού ν.3433/06». 
 
  ιζ. Την υπ΄ αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274 Β/2006) Υπουργικής Απόφαση 
«Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 
 
  ιη. Τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις της ως άνω Νομοθεσίας, ως ισχύουν. 
 
  ιθ. Την υπ’αριθμ. ΑΔ.Φ.831/6383/Σ.1126/4-12-18/ΓΕΑ/Γ7/3α Απόφαση 
Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος (ΑΕΥΠ) του Α/ΓΕΑ, για την «Προμήθεια Υλικών και Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης ΣμηΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ». 
 
  κ. Την ΑΔ.Φ.831/2700/Σ.513/5-03-19/ΓΕΑ/Δ6/4 διαταγή, με την οποία 
μεταβιβάσθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) το ποσό των 277.624.00 €, επι 
ΑΛΕ 3130101002/ΕΦ 1.011.204.000.00, για τη χρηματοδότηση του Υποπρογράμματος θέματος. 
 
  κα. Την υπ’αριθμ. ΑΔ.Φ.831/2062/Σ.558/3-5-19/ΔΑΥ/Γ3/4 εντολή της 
Αναθέτουσας Αρχής για την διενέργεια διαγωνισμού αντικειμένου θέματος. 
 
    
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 2. Ανοικτή διαδικασία με ενσφράγιστες προσφορές, σε Ευρώ (€), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό τη σύναψη 
σύμβασης για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων 
εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (277.623,19 €), συμπεριλαμβανόμενων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ. 
 

3. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας 
διακήρυξης, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο σχέδιο σύμβασης, ως τα Παραρτήματα «Α’» - 
«ΣΤ’» που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

 
 4. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28η Ιουνίου 2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, και τόπος η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας 
(ΥΠ/ΠΑ) –  Δημ. Σούτσου 40,  Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 4ος όροφος (αίθουσα διενέργειας 
διαγωνισμών γρ. 430). 
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 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους το 
αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι 
την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ., αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική Γραμματεία (Γραφείο 414), Υπηρεσία 
Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) – Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, ή 
αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, στην ως άνω διεύθυνση.  
 
 6. Εναλλακτικά, ο φάκελος προσφοράς μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι την 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος 
οικονομικού φορέα. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη 
φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
 7. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  
 
 8. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη διακήρυξη και τα δικαιώματα επί αυτής 
ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της διακήρυξης από τους οικονομικούς φορείς 
επιτρέπεται μόνο για τη σύνταξη και υποβολή των προσφορών τους. 
 
 9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος 
εξ’αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
 10. Η προκήρυξη της παρούσας έχει αποσταλεί για δημοσίευση : 
 
  α. Στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια», την 23η Μαίου 2019 (με 
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΒΤΙ6-ΑΡΦ. 
 
  β. Στο ιστότοπο της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr). 
 
  γ. Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και εμπορικά Επιμελητήρια.  
 
  δ. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ). 
 
 
 11. Η παρούσα διακήρυξη διατίθενται ως ακολούθως: 
 
  α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, 
Αμπελόκηποι, 4ος Όροφος, Γραφέιο 403), Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00. 
 
  β. Σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής 
Αεροπορίας (www.haf.gr). 
 
 
 12. Το αντίτιμο της διακήρυξης ανέρχεται σε είκοσι τρια ευρώ (23,00 €), που 
καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, ως ακολούθως: 
 
  α. Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας 
μας (γραφείο 427), στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το 
κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (8:30 – 14:00). 
 
  β. Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό υπ’ αριθμ. : (ΙΒΑΝ) 

http://www.haf.gr/
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GR12 0110 0400 0000 0405 4511 086 (SWIFT:ETHNGRAA) της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Αντίτιμο 
Διακήρυξης Δ. 15/19 – ΥΠ/ΠΑ». 
  
  γ. Απαράβατος όρος για συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί η 
καταβολή του αντιτίμου της διακήρυξης, που βεβαιώνεται με την περίληψη της απόδειξης 
εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 
 13. Διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων οικονομικών φορέων στο 
διαγωνισμό, όσον αφορά τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 
Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, οι υποψήφιοι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου ή 
καταβάλλουν το αντίτιμο μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, παρακαλούνται για 
την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία μας των στοιχείων επικοινωνίας τους (μέσω fax ή email), 
ώστε να καθίσταται δυνατή η ενημέρωσή τους.  
 
 14. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε προληπτικά για το νόμιμο και κανονικό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΝΔ 721/1970. 
 

15. Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : 
 

α. Κατά το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού στο Τμήμα Προκήρυξης 
της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές : Σγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης, Ανθστής (ΥΟΚ) 
Αγοραστού Παναγιώτα και Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη, τηλεφ. 2108705013–15–10  (αντίστοιχα). 

 
β. Κατά το στάδιο της διενέργειας του διαγωνισμού στο Τμήμα Διενέργειας της 

Υπηρεσίας μας αρμόδιος χειριστής : Ασμίας (ΕΟΙΤ) Ευστάθιος Ταξιάρχου και Ασμίας (ΥΤΑ) 
Νικόλαος Φόβος,  τηλεφ. 2108705058 – 23 (αντίστοιχα). 

 
 

   Αθήνα, 23 Μαΐου 2019 
  
 

               Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
                                                                                            Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
         O Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ 
            
    Υπσγός (ΤΕΑ) Ντόνας Πέτρος
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 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 15/2019) 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α΄» 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο Υποχρεωτικοί Όροι 

Άρθρο 2ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Άρθρο 3ο Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 

Άρθρο 4ο        Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Άρθρο 5ο Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

Άρθρο 6ο Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

Άρθρο 7ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Άρθρο 8ο        Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Άρθρο 9ο        Γενικές Οδηγίες Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών 

Άρθρο 10ο 
Διαδικασία Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξης 
Προσωρινού Αναδόχου – Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
και Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Άρθρο 11ο        Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

Άρθρο 12ο Έννομη Προστασία 

Άρθρο 13ο Αρμόδιο Δικαστήριο 

Άρθρο 14ο Προδικαστική Προσφυγή 

Άρθρο 15ο Εγγυητικές Επιστολές  

Άρθρο 16ο Όροι Εγγυητικών Επιστολών 

Άρθρο 17ο Υπογραφή Σύμβασης 

Άρθρο 18ο Τροποποίηση Σύμβασης 

Άρθρο 19ο Εκτέλεση Εκκαθάριση Σύμβασης 

    Άρθρο 20ο Λύση Σύμβασης 

Άρθρο 21ο Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Άρθρο 22ο Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 

Άρθρο 23ο Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

Άρθρο 24ο Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

Άρθρο 25ο Παράδοση Ειδών 

Άρθρο 26ο Έλεγχος Παραλαμβανόμενων Ειδών 

Άρθρο 27ο Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών 

Άρθρο 28ο  Παραλαβή Ειδών 

Άρθρο 29ο  Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 

Άρθρο 30ο Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Είδη 

Άρθρο 31ο  Πληρωμή 

Άρθρο 32ο  Πρόστιμα Εκπρόθεσμων Παραδόσεων 

Άρθρο 33ο Κήρυξη Εκπτώτου - Κυρώσεις 

Άρθρο 34ο Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

Άρθρο 35ο  Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Άρθρο 36ο  Ευθύνη έναντι Τρίτων 

Άρθρο 37ο Ρήτρα Διαφάνειας 

Άρθρο 38ο  Ρήτρα Ακεραιότητας 

Άρθρο 39ο  Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου 

Άρθρο 40ο  Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 41ο  Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 
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Άρθρο 1ο  

Υποχρεωτικοί Όροι 
 

Όλοι οι όροι και απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων αυτής, είναι υποχρεωτικοί για τους 
προσφέροντες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτή, ιδίως στους Ειδικούς Όρους (ΕΟ) 
της παρούσας. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά τους και τους αποκλείει 
από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 
 

 
Άρθρο 2ο  

Δικαιoύμενοι Συμμετοχής 
 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα: 

 
  1.1  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
 
  1.2 Ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
 2. Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 
 3. Ο όρος «Οικονομικός Φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω 

παράγραφο 1 κατηγορίες. 
 

 

Άρθρο 3ο  
Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές πρέπει -καταρχήν και επί ποινή απόρριψης- να ικανοποιούν τα 
ακόλουθα: 
 
  1.1. Να είναι σφραγισμένες και να έχουν μονογραφηθεί ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.  
 
  1.2. Να είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή η κατάθεση 
ξενόγλωσσης προσφοράς που υποβάλλεται απευθείας από αλλοδαπό οικονομικό φορέα, εφόσον 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση διαπίστωσης 
αποκλίσεων υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνικά εγχειρίδια και τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) που συνοδεύουν τις προσφορές δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 
  1.3.  Να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, 
μεσόστοιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις, που να μπορούν να θέσουν σε 
αμφιβολία τους όρους, τις τιμές ή την ταυτότητα των οικονομικών φορέων, εκτός εάν έχουν 
επικυρωθεί κανονικά (ήτοι έχουν καθαρογραφηθεί και μονογραφηθεί) από τους οικονομικούς 
φορείς ή τους νόμιμους πληρεξούσιους τους που τις υπογράφουν, η δε αρμόδια Επιτροπή 
αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 
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  1.4. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα (τηλέφωνο, FAX, e-mail).  
 
  1.5. Να κατατεθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα 
διακήρυξη. 
 
  1.6.  Να είναι σαφείς και πλήρεις, ήτοι να περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά με τη 
διακήρυξη στοιχεία και δικαιολογητικά.   
 
 2.  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο εξαιρουμένου του διαδικτύου και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. O φάκελος της προσφοράς μπορεί να παραδίδεται και 
ιδιοχείρως την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο της 
Υπηρεσίας (Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. 
 
 3.  Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία, πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
(ΕΔΔ), πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να 
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
Επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, εκπρόθεσμα. 
 
 4. Εφόσον απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων, η διαδικασία κατάθεσής τους μαζί με την 
προσφορά, καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους.  
 
 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον 
ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα (1) από τα δύο (2) αντίγραφα και σε κάθε σελίδα 
αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι 
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 
 
 6. Επιβάλλεται η αρίθμηση των σελίδων έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος 
συμμόρφωσης της προσφοράς προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ιδίως στην περίπτωση όπου 
υφίστανται εσωτερικές παραπομπές, επ’ ωφελεία τόσο των διαγωνιζομένων όσο και της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 
 7. Ο (κύριος-εξωτερικός) φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να γράφει 
ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις : 
 
  7.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με κεφαλαία γράμματα) 
 
  7.2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Δ. 15/19 
 
  7.3. Το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
 
  7.4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
  7.5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο-φαξ 
επικοινωνίας, e-mail, κλπ).  
 
 8. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει [εντός τριών (3) 
ανεξάρτητων υποφακέλων], τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», την «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Όλοι οι ως άνω χωριστοί φάκελοι 
πρέπει να φέρουν έκαστος και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 



10 

 

 
 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
 10. Σχετική ανάλυση με τον τρόπο σύνταξης προσφορών, καθώς και το περιεχόμενο 
των υποφακέλων παρατίθενται στα επόμενα άρθρα. 

 
 

Άρθρο 4ο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 
 1. Ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
  1.1. Τα προβλεπόμενα -κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής μορφής του 
οικονομικού φορέα- επικαιροποιημένα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των συμμετεχόντων ως 
ακολούθως: 
 
   1.1.1. Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας 
(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
 
     1.1.1.1. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 
 
     1.1.1.2. ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας. 
 
     1.1.1.3. Πρόσφατο κωδικοποιημένο, καταστατικό, 
θεωρημένο από την αρµόδια αρχή. 
 
     1.1.1.4. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
 
     1.1.1.5. Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την 
προσφορά. 
 
   1.1.2. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα µε τη μορφή προσωπικής εταιρείας 
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε): 
 
     1.1.2.1. Επίσημο αντίγραφο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
 
     1.1.2.2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας 
από την αρµόδια αρχή. 
 
   1.1.3. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
 
     1.1.3.1. Ανάλογα µε τη μορφή τους, αντίστοιχα 
νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω 
υποπαραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας 
τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες 
και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 



11 

 

 
   1.1.4. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων: 
 
     1.1.4.1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά  για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία. 
 
     1.1.4.2. Συμφωνητικό των μελών της κοινοπραξίας 
περί συστάσεως αυτής καθώς και πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας 
για την έγκριση  συμμετοχής του μέλους στην κοινοπραξία.  
 
  1.2. Ως προκαταρκτική απόδειξη της προσωπικής κατάστασης του 
συμμετέχοντα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν.3978/11, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του οικονομικού φορέα και της χώρας 
εγκατάστασης: 
 
   1.2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: 
  
     1.2.1.1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού. 
 
     1.2.1.2. Θα δηλώνεται από το συμμετέχοντα ότι μέχρι 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 παρ. 1   
του Ν.3978/11, ήτοι : 
 
       1.2.1.2.1. Για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (L 351/1998). 
 
       1.2.1.2.2. Για δωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568 ΔΕΥ (L 192/2003). 
 
       1.2.1.2.3. Για απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C 316/1995). 
 
       1.2.1.2.4. Για τρομοκρατικό έγκλημα ή 
παράβαση συνδεδεμένη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική αυτουργία, 
συνέργια, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης – πλαίσιο. 
 
       1.2.1.2.5. Για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 4 του Ν.3191/2008 (Α΄ 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 
 
   1.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών , χωρίς 
να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: 
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     1.2.2.1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού. 
 
     1.2.2.2. Θα δηλώνεται από το συμμετέχοντα 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 57 παρ. 3   του Ν.3978/11 ότι μέχρι την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς του: 
 
       1.2.2.2.1. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο 
ενδέχεται να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων 
όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης. 
       1.2.2.2.2. Δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει 
οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον 
αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους. 
 
       1.2.2.2.3. Έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού 
δικαίου. 
 
       1.2.2.2.4. Έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 
 
       1.2.2.2.5. Δεν είναι ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την  παροχή  των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 
του Ν.3978/2011 ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
 
       1.2.2.2.6. Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
       1.2.2.2.7. Ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον 
του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
 
       1.2.2.2.8. Ότι δεν έχει καταδικασθεί με 
δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, 
όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 
του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την 
εξαγωγή  αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
  1.3. Ως απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν.3978/11, 
το ακόλουθο δικαιολογητικό, αναλόγως της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα: 
 
   1.3.1. Οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς: 
 
     Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο 
διαγωνισμό, στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64 του 
ν.3978/11.  
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  Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού 
Τομέα (ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), αρμόδια Υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση του 
οποίου έχει ορισθεί η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει είτε πιστοποιητικό 
εγγραφής στο «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», εφόσον είναι  κατασκευαστής - 
υποκατασκευαστής, που διαθέτει παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε  ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα 
άρθρα 57-62 του ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγραφής του στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Αμυντικού Τομέα». 
 
   1.3.2. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς: 
 
     Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό 
στον αντίστοιχο επίσημο κατάλογο (Μητρώο) του κράτους – μέλους ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  
     Διευκρινίζεται ότι αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά 
από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο 
Παράρτημα VII του Ν.3978/11 είναι ενδεικτικοί.  
 
   1.3.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίες: 
  
     1.3.3.1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά  για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
     1.3.3.2. Συμφωνητικό των μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας περί συστάσεως αυτής, καθώς και πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της 
ένωσης ή κοινοπραξίας για την έγκριση  συμμετοχής του μέλους στην ένωση ή κοινοπραξία.  
 
  1.4. Ως προς τους κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.3978/11, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του 
οικονομικού φορέα και της χώρας εγκατάστασης υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: 
 
   1.4.1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
 
   1.4.2. Θα δηλώνεται από το συμμετέχοντα ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι 
τυχόν νόμιμοι εκπρόσωποί του που συμμετέχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία: 
 
     1.4.2.1. Δεν διαθέτουν και δεν χρησιμοποιούν 
οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της 
σύμβασης.  
 
     1.4.2.2. Αν λαμβάνουν επαγγελματικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση, αυτές τους παρέχονται μόνο από δικηγορικά 
γραφεία, φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους. 
 
     1.4.2.3. Δεν χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή 
άλλους παρόμοιους οικονομικούς φορείς, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ή την κτήση 
νομικής προσωπικότητας, ως υπεργολάβους, προμηθευτές προϊόντων ή παρόχους υπηρεσιών 
που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της 
σύμβασης. Ως εξωχώριες εταιρίες νοούνται τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν 
την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή 
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά το άρθρο    65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
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που κυρώθηκε με το Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων 
υπουργικών αποφάσεων. 
 
     1.4.2.4. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή κατάλογο με τα στοιχεία κάθε συμφωνίας που πρόκειται 
να συνάψουν ή έχουν συνάψει, εγγράφως ή προφορικώς, με οποιονδήποτε προμηθευτή ή 
υπεργολάβο ή πάροχο υπηρεσίας ή σύμβουλο της ως άνω παρ. 1.4.2.2, η οποία σχετίζεται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το εδ. β’ παρ. 4 του 
άρθρου 9 του Ν.3978/11 (εντός 30 ημερών από τη σύναψη ή τροποποίηση της εκάστοτε 
συμφωνίας). 
 
     1.4.2.5. Δεν απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
για χρονικό διάστημα τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο αποχώρησή του.  
 
  1.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει η προβλεπόμενη από 
την παρούσα διακήρυξη εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στον (υπο)φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς. 
 
  1.6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
φορολογικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
φορολογικού, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στο άρθρο 37 του Ν.3978/11.  
 
  1.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς του, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της οποίας καθορίζεται στο ΓΟ-7 και τον αντίστοιχο 
ΕΟ της παρούσας διακήρυξης. 
 
  1.8. Εφόσον ζητούνται από τους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης δικαιολογητικά 
απόδειξης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής επάρκειας, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο 
συμμετέχων δηλώνει ότι εκπληρώνει τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
επάρκειας που καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο των Ειδικών Όρων της διακήρυξης και ότι θα 
προσκομίσει προς τούτο τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατά το στάδιο κατακύρωσης. 
 
  1.9. Εφόσον ζητούνται από τους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης δικαιολογητικά 
απόδειξης τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων που καθορίζονται στο 
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αντίστοιχο άρθρο των Ειδικών Όρων της διακήρυξης και ότι θα προσκομίσει προς τούτο τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά κατά το στάδιο κατακύρωσης. 
 
  1.10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 
   1.10.1. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά 
του οικονομικού φορέα είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, 
 
   1.10.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, 
καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού των 
ενόπλων δυνάμεων, το σύνολο των οποίων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
 
   1.10.3. Ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του 
σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση 
του διαγωνισμού. 
 
  1.11. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό τους. 
 
  1.12 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου της παρούσας διακήρυξης, για 
διάθεση αντιτύπου σε έντυπη μορφή. 
 
 2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 5ο 
             Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 
 

 1. Ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους (ΓΟ), τους 
αντίστοιχους Ειδικούς Όρους (ΕΟ) και στις Τεχνικές Περιγραφές / Προδιαγραφές. 
 
 2. Εφόσον ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης επικαλείται τις 
ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ 
αυτού και των εν λόγω φορέων, πρέπει να αποδεικνύει ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα έχει 
στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, δέσμευσης των εν 
λόγω φορέων. 
 
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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Άρθρο 6ο 
            Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

 
 1. Ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει την 
οικονομική προσφορά, δηλαδή την προσφερόμενη τιμή για το αντικείμενο του διαγωνισμού και 
τυχόν πρόσθετα έγγραφα και δικαιολογητικά που καθορίζονται στον αντίστοιχο ΕΟ. 
 
 2. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, επί ποινή 
απορρίψεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται ακολούθως: 
 
  2.1 Οι τιμές πρέπει να δίνονται σε Ευρώ (€) και να αναγράφονται ολογράφως 
και αριθμητικώς. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και 
κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα 
κλπ). Προσφορά για προμήθεια που περιέχει τιμή σε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  2.2 Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση των 
επιμέρους συμβατικών αντικειμένων. Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται τιμή στο υλικό ή/και 
υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά θεωρείται από την επιτροπή ότι αυτή προσφέρεται 
ΔΩΡΕΑΝ. 
 
  2.3 Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει τις υπέρ ασφαλιστικών ταμειών 
κρατήσεις συνολικού ποσοστού 6,144% (4 % υπέρ ΜΤΑ, 2 % υπέρ ΕΛΟΑΑ, 0,12% Χαρτόσημο 
και 0,024% ΟΓΑ χαρτοσήμου). 
 
  2.4.  Κατά την εξόφληση παρακρατείται  Φόρος Εισοδήματος 4% για την 
προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13, 
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν.4254/14, που επιβάλλεται επί της καθαρής συμβατικής 
αξίας (ήτοι, της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα. 
Σημειώνεται ότι οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων 
αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους. 
 
  2.5 Η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιλαμβάνει το ΦΠΑ, που επιβαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος και θα αναγράφεται χωριστά, σύμφωνα με το ποσοστό επιβολής 
ΦΠΑ που προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής των δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού και κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα εκατό (100) ημερολογιακών ημερών από 
την επομένη της διενέργειάς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους ή αν 
παραταθούν μεταγενέστερα εγγράφως από τους υποψηφίους για χρόνο μεγαλύτερο από τον 
παραπάνω. 
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο αυτού που καθορίζεται στη 
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 3. Όταν παρέλθουν οι προθεσμίες της παρ. 1, οι προσφέροντες απαλλάσσονται από 
κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή 
τους από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση με την προσφορά τους. 
 

 
Άρθρο 8ο 

         Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο οικονομικός φορέας, ως προσωρινός 
ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής και της 
χώρας εγκατάστασής του, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίησή του, υποβάλλει σε φάκελο με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
  1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 57, παράγραφος 1 του Ν.3978/2011, δηλαδή: 
 
   1.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 351/1998). 
 
   1.1.2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης της 26ης 
Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568 
ΔΕΥ (L 192/2003). 
 
   1.1.3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C 316/1995). 
 
   1.1.4. Τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδεόμενη με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο. 
 
   1.1.5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α΄ 166) 
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 
 
  1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
από το οποίο να προκύπτει ότι: 

    1.2.1. Δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 
   1.2.2. Δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 
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  1.2.3. Δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία 
διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η 
παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού 
ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
  1.3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, 
από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης: 
 
   1.3.1. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 
 
   1.3.2. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 
 
  1.4. Για τη διαπίστωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία 
θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό. 
 
  1.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, και στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν παρέβη καμία από τις υποχρεώσεις του, ως 
αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1 και 5 του άρθρου 10 του Ν.3978/11 (Ρήτρα Ακεραιότητας) 
και ότι έχει ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2 του 
προαναφερθέντος άρθρου. Η υπόψη υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη σύμβαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία, το περιεχόμενο της ως άνω 
Υπεύθυνης Δήλωσης ισχύει για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Επίσης, σε περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί υπεργολάβους, το περιεχόμενο της ως άνω Υπεύθυνης 
Δήλωσης ισχύει και για τους υπεργολάβους του. 
 
  1.6. Τυχόν πρόσθετα έγγραφα και δικαιολογητικά που καθορίζονται στον 
αντίστοιχο ΕΟ της παρούσας.  
 
 2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ή προσήκουσας υποβολής ή κατά παρέκκλιση των 
απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής δικαιολογητικών του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν 
προσκομίζει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
 
 3. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί 
ότι αυτός ή οι υπεργολάβοι του υπέβαλαν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και στοιχεία κατά τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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 4. Εάν ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία ή ένωση 
οικονομικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της 
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 
στην κοινοπραξία, τον καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον για τις 
κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και την εκπροσώπηση των έναντι 
της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους της 
κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην 
κοινοπραξία.  
 
 5. Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ακολουθείται και στην 
περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων. Σε αυτή την 
περίπτωση, κάθε συμμετέχων στην ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει χωριστά τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
 

Άρθρο 9ο  
Γενικές Οδηγίες Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών 

 
 1. Προκειμένου να αποφευχθούν συνήθεις πλημμέλειες κατά την υποβολή 
προσφορών, που ενδεχομένως επισύρουν τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων από τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρατίθενται οι ακόλουθες οδηγίες: 
 
  1.1. Όσον αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων κατά περίπτωση εγγράφων-
δικαιολογητικών: 
 
   1.1.1. Αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβαλλόμενα τέτοια 
στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά δειγματοληπτικός έλεγχος από την αρμόδια για το διαγωνισμό 
Υπηρεσία, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως 
ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι 
υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα 
από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική 
ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 
 
   1.1.2. Αναφορικά με τα ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση, το καταστατικό, 
τις μεταβολές, τις τροποποιήσεις, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης κλπ των 
οικονομικών φορέων, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4250/2014. 
 
   1.1.3. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των 
συμμετεχόντων, καθώς και την εξουσία έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, λόγω 
πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών φορέων και των διαφορετικών προβλεπόμενων 
κατά νόμο δικαιολογητικών απόδειξης των προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και 
ελλείψεις κατά την υποβολή τους, δε συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του 
οικονομικού φορέα, καθόσον θα δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση-
υποβολή τους. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, μόνο στα 
σημεία που ζητήθηκαν και μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται από το αρμόδιο όργανο του 
διαγωνισμού.  
 
   1.1.4. Οι απαιτούμενες κατά τα προηγούμενα άρθρα υπεύθυνες δηλώσεις, 
αναλόγως του περιεχομένου τους, αφορούν κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
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και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
υπογράφονται δε αντιστοίχως απ’ αυτούς, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ενώσεων οικονομικών φορέων 
ή κοινοπραξιών, τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να δίνονται για κάθε έναν συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία, υπογεγραμμένα αρμοδίως.  
 
   1.1.5. Αναφορικά με τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου επισημαίνονται 
τα ακόλουθα: 
 
     1.1.5.1. Η υποχρέωση προσκόμισης του ποινικού 
μητρώου αφορά ιδίως: 
       1.1.5.1.1. Τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρείων 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),  
 
       1.1.5.1.2. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (ΑΕ). 
       1.1.5.1.3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε περιπτώσεις ενώσεων οικονομικών φορέων ή συνεταιρισμών. 
 
     1.1.5.2. Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους 
συμμετέχοντες, ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
9441οικ/.7-4-15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων θα ελέγχεται 
δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία. 
 
     1.1.5.3. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
   1.1.6 Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. Για τις ημεδαπές 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), το πιστοποιητικό της 
εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
 
   1.1.7. Αναφορικά με το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, αφορά μόνο στο 
νομικό πρόσωπο και δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών των διοικούντων ή των 
απασχολούμενων σε αυτά ατομικώς.  
 
   1.1.8. Αναφορικά με τυχόν πιστοποιητικά που ζητούνται από την παρούσα 
διακήρυξη στους Ειδικούς Όρους και τα λοιπά ιδιωτικά έγγραφα (πχ, ISO): 
 
     1.1.8.1. Απαιτείται θεώρηση από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/14, είτε επικύρωση από δικηγόρο. 
 
     1.1.8.2. Η πιστοποίηση των συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
     1.1.8.3. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται 
σε διαδικασία ανανέωσης ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία 
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που θα αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
   1.1.9. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν στους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς, αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
 
   1.1.10. Αναφορικά με τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να προσκομίζονται 
αρμοδίως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη 
γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών 
προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον 
υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του 
εγγράφου. 
   
   1.1.11. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄9) 
περί αυτεπάγγελτης αναζητήσεως δικαιολογητικών δεν έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες του 
παρόντος διαγωνισμό.  
 
  1.2. Τυχόν στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών 
πτυχών, υποβάλλονται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και προβλέψεις: 
 
   1.2.1. Εντός ξεχωριστού φακέλου στον οικείο (υπο)φάκελο ως με διακριτή 
σήμανση περί εμπιστευτικότητας. 
 
   1.2.2. Εντός του (υπο)φακέλου, δήλωση του οικονομικού φορέας περί των 
πληροφοριών τις οποίες χαρακτηρίζει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένης ρητής αναφοράς 
τυχόν σχετικών διατάξεων νόμου η διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 
   1.2.3. Δεν χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
   1.2.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3978/2011, ιδίως εκείνων 
που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με    την ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα   στο άρθρο 53 αυτού, και σύμφωνα προς το ελληνικό δίκαιο, 
ιδιαίτερα τη νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση και με την επιφύλαξη 
κεκτημένων μέσω σύμβασης δικαιωμάτων (άρθρο 1 Π.Δ 28/15 και άρθρο 24 Ν.2121/93), η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει υποψήφιοι και τις 
οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.  
 
  1.3. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ένωσης οικονομικών 
φορέων ή κοινοπραξίας ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
   1.3.1. Υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
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   1.3.2. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας στην υλοποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου (για παράδειγμα στην περίπτωση προμήθειας υλικών, η ποσότητα του 
υλικού ή μέρους αυτού). 
 
   1.3.3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης ή εφόσον προβλέπεται, της 
συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής. 
 
   1.3.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και οι κοινοπραξίες δεν 
υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά 
τους, ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, δύναται να απαιτήσει να 
περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για 
την ικανοποιητική εκτέλεσή της. 
 
   1.3.5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, 
στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης 
της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
   1.3.6. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 6 
του άρθρου 9, του Ν.3978/11 ισχύουν για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών 
φορέων. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων 1 
έως και 6 του εν λόγω άρθρου του νόμου από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, οι 
κυρώσεις της  παραγράφου 7 επιβάλλονται στον Υποψήφιο ή τον Ανάδοχο. 
 
   1.3.7. Αν ο οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών 
φορέων, οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1, του άρθρου 10 του Ν.3978/11, 
περί Ρήτρας Ακεραιότητας, για την οποία κατατίθεται από τον προσωρινό ανάδοχο η Υπεύθυνη 
Δήλωση που καθορίζεται στο άρθρο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, ισχύουν για όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων. 
     
 2. Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας, εφόσον δεν ασκήσει εμπροθέσμως την 
προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού με βάση το άρθρο 90 του 
Ν.3978/11, ή εφόσον απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτής. 
 
 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων κατά την εφαρμογή των παραπάνω 
οδηγιών, η προσφορά των συμμετεχόντων ενδέχεται να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 10ο  
Διαδικασία Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου – Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωση 
Διαγωνισμού 

 
 1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού-ΕΔΔ), την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση, 
παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι 
δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
 2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
 
  2.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται και σφραγίζovται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές ανά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει 
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της. 
 
  2.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv δεν απoσφραγίζovται, αλλά 
μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o 
oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία. 
 
  2.3. Στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου, επιτρέπεται τα στοιχεία των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών να περιέρχονται σε γνώση των 
διαγωνιζομένων πλην όσων έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και έχουν τοποθετηθεί εντός 
ξεχωριστού φακέλου με διακριτή σήμανση περί εμπιστευτικότητας. 
 
  2.4. Τεχνική προσφορά που στο σύνολο της, κατά ρητή δήλωση του 
προσφέροντος, διέπεται από ρήτρα σχετική με την προστασία του βιομηχανικού απορρήτου ή της 
πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν επιτρέπουν την αναλυτική, πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγησή 
της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται. 
 
  2.5. Στη συνέχεια η ΕΔΔ, σε κλειστή συνεδρίαση, προχωρεί στην αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την πληρότητα και κανονικότητά τους, καθώς και στον 
έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας και τη βαθμολόγησή τους, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ΕΟ της παρούσας. 
 
  2.6.  Κατά το στάδιο αυτό, η ΕΔΔ μπορεί να απευθύνει αιτήματα στους 
προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να 
παρασχέσουν τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους 
ορίζονται. 
 
  2.7. Κατόπιν ολοκλήρωσης του προαναφερθέντος σταδίου, η ΕΔΔ 
εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το εν λόγω 
στάδιο.  
 
  2.8. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 
στους συμμετέχοντες για ενημέρωση το συντομότερο δυνατό. 
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  2.9. Για όσες προσφορές κρίνονται αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - 
τεχνικές προσφορές) από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας 
προσφυγής η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές προσφερόντων των 
οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατό. 
 
  2.10. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες -των οποίων η 
τεχνική προσφορά έγινε αποδεκτή- αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 
αυτών. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει 
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές σε Πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της. 
 
  2.11. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά 
την οποία οι οικονομικές προσφορές αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 
όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού.  
 

   2.11.1  Στην περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ζητούνται 
γραπτώς διευκρινίσεις από τον προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν.3978/11. 
 
   2.11.2 Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων οικονομικών φορέων, όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική  άποψη  προσφορά, η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον με τη χαμηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή  προσφοράς τότε η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της 
τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν   οι προσφέροντες που υπέβαλλαν τις 
ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές. 
 
  2.12. Στη συνέχεια, υποβάλλεται το Πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης της ΕΔΔ 
στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδει την απόφαση για το συγκεκριμένο στάδιο του 
διαγωνισμού. Η απόφαση οικονομικής αξιολόγησης αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες στο εν λόγω στάδιο για ενημέρωση.  
 
  2.13. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας 
απόφασης και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών, ή την έκδοση 
αποφάσεως επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, οφείλει να 
υποβάλει εντός φακέλου με σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 8 της παρούσας.  
 
  2.14. Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται. Η αποσφράγιση γίνεται 
από την αρμόδια ΕΔΔ. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά 
προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται 
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.  
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  2.15. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω 
φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και 
νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση και γνωμοδοτεί για τη 
λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  
 
  2.16. Ο πλήρης φάκελος υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση 
απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του. Η κατακυρωτική απόφαση αναφέρει τις 
προθεσμίες αναστολής συνάψεως συμβάσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 90 παρ. 5 και 91 παρ. 2 
Ν.3978/11. 
 
  2.17 Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης. Η κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση της Σύμβασης, 
καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται στον προσωρινό ανάδοχο, θεωρείται 
ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν 
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με επιστολή 
βεβαίας χρονολογίας. 
 
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας ως προσωρινός ανάδοχος 
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
από το Άρθρο 8 (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της παρούσας ή αν κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι υπέβαλε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά τη συμμετοχή του 
στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που 
προσφέρει την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα με την αμέσως 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 
οικονομικούς φορείς δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
 

 
Άρθρο 11ο  

Λόγοι Απόρριψης Πρoσφoρώv  
 

 1. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ). Η προσφορά του οικονομικού 
φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι ενδεικτικές 
περιπτώσεις: 
 
  1.1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
2  (Δικαιούμενοι Συμμετοχής) της παρούσας.  
 
  1.2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε 
υποχρέωσης που απορρέει από άρθρα 3 έως 6 της παρούσας. 
 
  1.3. Χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
 
  1.4. Υποβολή οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του λεκτικού 
«δωρεάν») εντός των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». 
 
  1.5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών, εκτός αν 
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ορίζεται διαφορετικά από τη διακήρυξη (για την περίπτωση αναπροσαρμογής τιμών). Ομοίως 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή, υπό την 
αίρεση της επισπεύσεως της κατακυρώσεως του διαγωνισμού. 
 
   1.6. Συνιστά εναλλακτική προσφορά (εκτός αν επιτρέπεται από τους Ειδικούς 
Όρους η υποβολή εναλλακτικών προσφορών) ή αντιπροσφορά. 
 
  1.7. Προσφορά που το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισθείσα αξία 
του διαγωνισμού. 
 
  1.8. Δεν έχουν υποβληθεί με την προσφορά οι απαιτούμενες μεταφράσεις 
δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 
  1.9. Οι προσφερόμενες τιμές δεν δίνονται σε Ευρώ (€) ή δίνονται σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 
 
  1.10. Η προσφορά δεν ικανοποιεί τους απαράβατους όρους της διακήρυξης. 
 
  1.11. Η προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 
  1.12. Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
 
  1.13. Διαπιστωθεί ανακρίβεια δικαιολογητικών μετά από έλεγχο που δύναται να 
διενεργήσει η Αναθέτουσα Αρχή, κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 
  1.14  Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3978/2011. 
 

2. Δεν απορρίπτεται προσφορά υποψηφίου οικονομικού φορέα που πληροί ένα 
εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική 
έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς 
που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή 
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη 
διακήρυξη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποδεικνύει 
στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο, ότι η προσφερόμενη υπηρεσία ή αγαθό, για την/το οποία-ο δηλώνει ότι πληροί 
το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 
 
 

Άρθρο 12ο 
Έννομη Προστασία 

 
 1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 
σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 89 έως και 94 του Ν.3978/2011, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 παρ. 2 Ν.3978/11. 
 
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση των διατάξεων των άρθρων 89 έως 
και 94 του Ν.3978/2011, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα άρθρα, 
προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή 
της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.   
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 3. Σε προθεσμία δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής, ό ενδιαφερόμενος δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο 
δικαστήριο. Η αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της 
προδικαστικής προσφυγής. Επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρου 91 του ν.3978/11.  

 
 

Άρθρο  13ο 
Αρμόδιο Δικαστήριο 

 
 1. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που αναφύονται είναι το Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών, με τριμελή σύνθεση το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα. 
 
 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 94 του Ν.3978/2011, για 
την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ.18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 
8). 
 
 3. Οι αγωγές αποζημίωσης του άρθρου 94 του ν.3978/2011 εκδικάζονται από τα 
δικαστήρια που είναι αρμόδια κατά τις γενικές διατάξεις. 

 
 

Άρθρο  14ο 
Προδικαστική Προσφυγή 

 
 1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα 
σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
 2. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της 
αιτιολογίας της.  
 
 3. Η προδικαστική προσφυγή μπορεί να αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή με 
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώνεται με έγγραφη κατάθεση ή 
αποστολή με το ταχυδρομείο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. 
 
 4. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και η άσκηση 
αυτής συνεπάγονται την άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύμβασης. 
 
 5. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον 
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της 
προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν συνεπάγεται το 
απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίψει 
την προδικαστική προσφυγή. 
 
 6. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία 
δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
 7. Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η 
αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει επαρκή βαθμό εμπιστευτικότητας των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους φακέλους που διαβιβάζονται 
από τους οικονομικούς φορείς. Διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικοί φορείς ενεργούν σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με τα συμφέροντα της άμυνας και της ασφάλειας. 
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 8. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, 
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δεχθεί εν όλω ή 
εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, μέχρι την 
προηγούμενη της πρώτης δικασίμου που ορίζεται για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Στην 
περίπτωση αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.  
 
 9. Η κατά παράβαση του άρθρου 90 του ν.3978/2011 υπογραφή της σύμβασης από 
την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή της 
προσήκουσας έννομης προστασίας. 
 
 10. Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεων που ρυθμίζονται από το ν.3978/2011 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων αυτών. 

 
 

Άρθρο 15ο 
Εγγυητικές Επιστολές 

 

 1. Οι εγγυητικές επιστολές είναι: 
 
  1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 
  1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
  1.3 Εγγύηση προκαταβολής, εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους η 
χορήγηση προκαταβολής. 
 
  1.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς 
Όρους. 
 
  1.5 Τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, όπως 
καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 
 
 2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο 
από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
 3. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
 4. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό 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 (κύρια οφειλή). 
 
 5. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυητικές 
επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας. 
 
 6. Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις προβλέψεις αυτής, λόγω εκχώρησης των 
δικαιωμάτων και αναδοχής των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή σε άλλο οικονομικό 
φορέα, με μέριμνα και ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου, ο νέος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει 
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την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις υποβληθείσες από το πρώτο εγγυητικές επιστολές με 
αντίστοιχες ισόποσης αξίας και τους ίδιους όρους. 

 
 

Άρθρο 16ο 
Όροι Εγγυητικών Επιστολών 

 
 1. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
 
  1.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, πλέον το ΦΠΑ (εφόσον 
προβλέπεται ΦΠΑ) ή επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον το ΦΠΑ (εφόσον 
προβλέπεται ΦΠΑ). 
 
  1.2. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από τους Ειδικούς Όρους 
η κατάθεση προσφοράς για μέρος αυτών, αρκεί η εγγυητική επιστολή να καλύπτει το ποσοστό 
που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την προκήρυξη. Η 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 
 
  1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
   1.3.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
 
   1.3.2 Τον εκδότη. 
 
   1.3.3 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 
 
   1.3.4 Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής. 
 
   1.3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των 
συμβατικών πληρωμών. 
 
   1.3.6 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. 
 
   1.3.7. Τους όρους ότι: 
 
     1.3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
δεν μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως. 
 
     1.3.7.2 Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση της. 
 
     1.3.7.3 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. 
 
   1.3.8 Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς 
προμήθεια είδη. 
 
   1.3.9 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
προκήρυξη. 
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  1.4. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την 
προσφορά είναι: 
 
   1.4.1. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει 
ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
 
   1.4.2 Ο αριθμός της προκήρυξης. 
 
   1.4.3 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 
   1.4.4 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
 
  1.5. Ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων ως άνω 
στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 
 
  1.6 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον οικονομικό φορέα στον 
οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν 
μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης και εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
ασκήσεως προδικαστικής προσφυγής /αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ή έχουν αυτές απορριφθεί 
ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως αυτών. 
 
 2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης: 
 
  2.1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση του συμβατικού 
αντικειμένου υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 
 
  2.2. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
  2.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
 
   2.3.1 Τα στοιχεία της παρ. 1.3.1 έως και 1.3.7.3, που αφορά την εγγύηση 
συμμετοχής. 
 
   2.3.2 Τον αριθμό της σύμβασης και το αντικείμενο της προμήθειας. 
 
   2.3.3 Την ημερομηνία λήξεως ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης πρέπει να υπερβαίνει το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης (που με βάση τη 
σύμβαση ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά) κατά δύο (2) μήνες. 
 
  2.4 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άμεσα μετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν το υλικό είναι διαιρετό 
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγυητική αποδεσμεύεται 
σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών της Αναθέτουσας Αρχής και 
προγενέστερη  κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας εφόσον προβλέπεται. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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 3. Εγγύηση Προκαταβολής: 
 
  3.1 Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από τους 
Ειδικούς Όρους η χορήγηση προκαταβολής στο συμβαλλόμενο -έντοκης από καταβολής- 
απαιτείται η κατάθεση ισόποσης εγγύησης. 
 
  3.2. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 
   3.2.1. Τα στοιχεία της παρ. 2.3, που αφορά στην εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 
 
   3.2.2. Τον όρο της κάλυψης καταβολής των τόκων επί του ποσού αυτής, 
όταν καθίστανται απαιτητοί δυνάμει των διατάξεων του Ν.3433/06. 
 
  3.3 Για την επιστροφή και την απομείωση της εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής ισχύουν τα αντίστοιχα αναφερόμενα στην παρ. 2.4, που αφορά στην εγγυητική 
καλής εκτέλεσης. 
 
 4. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 
 
  4.1. Εφόσον από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή πριν την 
έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας καθορίζεται σε 3% της 
καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών. 
 
  4.2. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ουσιώδεις όρους της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. 
 
  4.3 Η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας γίνεται εντός 
τριμήνου από την εκπνοή της περιόδου εγγύησης εφόσον εκπληρώθηκαν πλήρως οι όροι της 
εγγύησης,  κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 5. Υπόδειγμα των ως άνω εγγυητικών επιστολών επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών του κατά 
περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος που την εκδίδει υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
ουσιώδεις όροι αυτής, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση διζήσεως και 
διαιρέσεως. 
 
 6. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί κατά την κρίση της με τους φορείς που φέρονται 
να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 

Άρθρο 17ο 
 Υπογραφή Σύμβασης 

 
 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης 
και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής / αιτήσεως 
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση αποφάσεων επ’ αυτών, προβαίνει με βάση την κατακύρωση 
στην πρόσκληση του Αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης, υπόδειγμα της οποίας 
επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
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 2. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του 
Ν.3433/2006 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
   

Άρθρο 18ο  
Τροποποίηση Σύμβασης 

 
 1. Η Σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή, εάν δεν 
προβλέπεται, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και οι δύο συμβαλλόμενοι, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών και απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 2. Η τροποποίηση θεμελιωδών συμβατικών διατάξεων πραγματοποιείται ύστερα από 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο εξετάζει τη νομιμότητα της 
τροποποίησης και την αιτιολογία που τη συνοδεύει. Ως θεμελιώδεις διατάξεις, κατ' αρχήν 
θεωρούνται εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της κατωτέρω παραγράφου ή, σε 
κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες σε αντικείμενο της Σύμβασης, των οποίων η τροποποίηση 
προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 
 
 3. Διατάξεις που επιτρέπεται η τροποποίηση τους με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, με βάση τα στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης, χωρίς τη γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, είναι οι ακόλουθες: 
 
  3.1 Η μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών (κατά το άρθρο 37 του 
ν.3433/2006) χρόνου παράδοσης ή αντικατάστασης των υπό προμήθεια ειδών ή παρεχομένων 
υπηρεσιών που κρίθηκαν ακατάλληλες. 
 
  3.2 Η απαλλαγή του Αναδόχου από την παράδοση υπολοίπου που δεν 
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού αντικειμένου, λόγω ειδικών συνθηκών, με 
επιβολή ή όχι προστίμου σε αυτόν. 
 

 
Άρθρo 19ο  

Εκτέλεση – Εκκαθάριση Σύμβασης 
 

 1. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε και εκκαθαρίσθηκε όταν συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
  1.1. Το συμβατικό αντικείμενο υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος που 
κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα τοις εκατό (10%) του 
συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 
 
  1.2. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το 
συμβατικό αντικείμενο που παραδόθηκε. 
 
  1.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
  1.4. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 
Σύμβαση. 
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Άρθρo 20ο  

Λύση Σύμβασης  
 

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη 
Σύμβαση για σπουδαίο λόγο ή επειδή ο Ανάδοχος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε 
σε αναγκαστική διαχείριση. 
 
 2. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα κληθεί να παραστεί 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προκειμένου να αναπτύξει και προφορικά τις 
εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του.  
 

 
Άρθρο 21ο 

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση 
είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 
 
 

Άρθρο 22ο 
    Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 
 
 1. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς των ειδών, που προμηθεύεται η 
Αναθέτουσα Αρχή από Αναδόχους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, καθορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους. 
 
 2. Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης και ο τρόπος παράδοσης υλικών καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους. 
 
 3. Στις περιπτώσεις που η προμήθεια πραγματοποιείται με τους όρους παράδοσης 
«FOB» σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει 
από την Αναθέτουσα Αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά των ειδών, εφόσον δεν 
προσδιορίζεται με σαφήνεια στους Ειδικούς όρους. 
 
 4. Στις άλλες περιπτώσεις παράδοσης, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με 
μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με τους εξής περιορισμούς: 
 
  4.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς 
τη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
  4.2. Εάν το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, η μεταφορά υπόκειται στους όρους και 
συμφωνίες των κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς (CLASSIFICATION CLAUSES). Η 
φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου, εκτός αν καθορίζεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
 5. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή, με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα στοιχεία 
φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 
 
  5.1. Ο αριθμός της σύμβασης. 
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  5.2. Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητά του και 
η σημαία του. 
 
  5.3. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η 
περιεχόμενη ποσότητα και το βάρος (μικτό – καθαρό) ανά κιβώτιο. 
 
  5.4. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο 
προορισμού. 
 
 6. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει την ως άνω ενημέρωση 
βαρύνεται με έξοδα υπερημερίας και  έξοδα παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 
διαμετακόμισης (transit) των συμβατικών ειδών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού 
μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

 
 

Άρθρο 23ο 
 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

 
 1. Οι απαιτήσεις ασφάλισης των ειδών καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 
 
 2. 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 εμπορευμάτων στους 
τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης (transit) του τόπου προορισμού των 
υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξή τους. 
 
 3. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών προσαυξημένη κατά 
5%. 
 

Άρθρο 24ο 
Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

 
 1. Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Πολεμικής Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον Ανάδοχο ή τον 
εκπρόσωπό του των σχετικών για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών. 
 
 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο με τη 
φροντίδα της υπηρεσίας της ΠΑ που πραγματοποιεί την παραλαβή και η οποία ζητά συγχρόνως 
τη χορήγηση αναστολής δασμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 150/2003 (Εφημ. 
E.K./L 25/30.1.2003) του Συμβουλίου (όπως ισχύει) και τον εκτελωνισμό των ειδών. Μετά τον 
εκτελωνισμό τα είδη αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή παραλαβών της ΠΑ για έλεγχο και 
σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών εγγράφων, ο 
εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία για κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση. 

 
 

Άρθρο 25ο  
Παράδοση Ειδών 

 
 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το συμβατικό υλικό σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Σύμβαση. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης των συμβατικών ειδών 
καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 
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 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της, να παρατείνεται μέχρι το ένα 
τέταρτο (1/4) αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι 
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, το συμβατικό είδος δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το 
συμβατικό είδος. 
 
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που παρακολουθεί την 
εκτέλεση της Σύμβασης, την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τις παραλαβές και την Επιτροπή 
Ελέγχου Παραλαβών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό υλικό, 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την παράδοση αυτού. 
 
 4. Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 
της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το συμβατικό υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
 5. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται πρόστιμα-κυρώσεις, σύμφωνα στις 
διατάξεις του ν.3433/2006 όπως αυτός ισχύει. 
 
 6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 
μετατεθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ως ανωτέρα βία 
θεωρούνται κατ’ αρχήν περιστατικά όλως απρόβλεπτα, απρόοπτα και αναπότρεπτα, ακόμη και με 
μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. 

 
  

Άρθρο 26ο 
Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 

 

 1. Ο ποιοτικός έλεγχος και η ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου 
καθορίζεται από τους Ειδικούς Όρους   
 
 2. Ο ποιοτικός έλεγχος και η ποσοτική παραλαβή το συμβατικού αντικειμένου 
διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) που συγκροτείται με μέριμνα της 
Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία του Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του 
διαχειριστή που παραλαμβάνει το συμβατικό αντικείμενο. 
 
 3. Για το σκοπό αυτό, η σύμβαση μαζί με τα επίσημα δείγματα (εφόσον 
προβλέπονται από τους Ειδικούς Όρους) διαβιβάζονται έγκαιρα στην αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου 
παραλαβών, για την παραλαβή και εκτέλεση των παραπέρα συναφών ενεργειών από την 
Επιτροπή Ελέγχου και παραλαβών. 
 
 4. Αν από τους Ειδικούς Όρους προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση, 
συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) 
μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν από τους Ειδικούς Όρους προβλέπονται 
εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση και άλλοι έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, 
πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής ανάλογο πρωτόκολλο, εκτός 
από το πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, 
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λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τους Ειδικούς Όρους έλεγχοι γίνονται 
από την Επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη 
σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την Επιτροπή χωρίς να προηγηθεί 
σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
 
 5. Η επιτροπή παραλαβής, πριν τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής, ελέγχει, εκτός από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, δελτία ποιοτικού ελέγχου 
εργοστασίων, δελτία χημικών εξετάσεων κλπ. και τη βεβαίωση ΑΥΚΥ περί παροχής από τον 
Ανάδοχο των απαιτούμενων στοιχείων κωδικοποίησης (όταν προβλέπεται κωδικοποίηση των 
ειδών από τους Ειδικούς Όρους). 
 
 6. Για τον ποιοτικό έλεγχο η Επιτροπή προβαίνει, όπου απαιτείται, σε δειγματοληψία 
του υλικού, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους και καταρτίζει τελικά δύο (2) 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 εργαστήριο ή από άλλο κατά την κρίση της. 
Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3433/06. 
 
 7. Είδος που απαιτεί πρακτική εφαρμογή και δοκιμασία αποστέλλεται σε αντίστοιχο 
συνεργείο της ΠΑ ή άλλου κρατικού φορέα ή ιδιωτικού φορέα, σε περίπτωση αδυναμίας των 
φορέων του Δημοσίου. Ο αρμόδιος φορέας για τον ποιοτικό έλεγχο, το είδος και η μέθοδος των 
δοκιμών, καθώς και τα επιθυμητά αποτελέσματα καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. Δεν 
απαιτείται καθορισμός μεθόδου ελέγχου και επιθυμητών αποτελεσμάτων για το υλικό που 
ελέγχεται από κρατικούς φορείς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
 8. Οι παραλαβές ειδών προέλευσης εξωτερικού πραγματοποιούνται στην Ελλάδα 
κατ' αρχήν ποσοτικά. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από σχετικό 
πιστοποιητικό 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.3433/06 
Επιτροπής ελέγχου, πραγματοποιείται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό από Επιτροπή Ελέγχου 
Παραλαβής που συγκροτείται από αξιωματικούς 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.  
 

 

Άρθρο 27ο  
Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών 

 
 1. Η Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών αποφασίζει σε ολομέλεια και κατά πλειοψηφία 
και με υποχρεωτική καταχώριση ονομαστικώς των θέσεων των μειοψηφούντων και συντάσσει 
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, εάν τα είδη είναι σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης, ή πρωτόκολλο απόρριψης, εάν αυτά δεν συμφωνούν με αυτούς και θίγουν 
τα συμφέροντα του Δημοσίου, και καθορίζει συγκεκριμένα τις παρεκκλίσεις των ειδών. 
 
 2. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μέρους ή του συνόλου των συμβατικών 
ειδών, αφού υπογραφεί από την Επιτροπή και ενώ στην παραλαβή παρίσταται ο Ανάδοχος ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπός 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 περαιτέρω ενέργειες. 
 
 3. Η άρνηση του Αναδόχου ή του εκπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό. 
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 4. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται στη διαχείριση υλικού, που είναι 
αρμόδια για την παραλαβή, στον Ανάδοχο, στην Αναθέτουσα Αρχή, στην υπηρεσία ελέγχου 
παραλαβών και όπου αλλού απαιτείται. 
 
 5. 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, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται μερική ή ολική 
παραλαβή των ειδών με μειωμένη τιμή, ενώ το σχετικό ποσοστό μείωσης επί τοις εκατό (%) της 
συμβατικής αξίας του συμβατικού είδους προτείνεται από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών. 
 
 6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των ειδών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός τακτής προθεσμίας να 
αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη. Η προθεσμία 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 Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Εάν ο Ανάδοχος 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 κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών.  
 
 7. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα 
σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται 
απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ. Εάν 
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η τυχόν παράτασή της και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, τότε η ποσότητα αυτή περιέρχεται στην ΠΑ και εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 του ΝΔ 721/1970 (περί εκποίησης περιουσιακών στοιχείων). 
 
 8. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον Ανάδοχο των υλικών που 
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο Ανάδοχος να καταθέσει 
χρηματική εγγύηση που καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
 

Άρθρο 28ο 
Παραλαβή Ειδών 

 
 1. Η ποιοτική παραλαβή οιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να γίνει με τους 
παρακάτω τρόπους είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά: 
 
  1.1. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 
 
  1.2. Με εργαστηριακή εξέταση. 
 
  1.3. Με πρακτική, λειτουργική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με 
καταμέτρηση.  
 
 2. Η συσκευασία των προς παράδοση ειδών πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται από 
τους Ειδικούς Όρους ή την Τεχνική Προδιαγραφή ή διαφορετικά η τυποποιημένη στο εμπόριο, 
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χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για επιστροφή των ειδών 
συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό. 
 
 3. Σε περίπτωση που τα είδη εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση 
τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 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 παραλαβή του συμβατικού είδους γίνεται στην 
Ελλάδα από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών. Η Αναθέτουσα Αρχή αντί να αναθέσει 
τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους 
αξιωματικούς ή υπαλλήλους, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή 
η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην υπηρεσία πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι 
υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο 
ελέγχου. 
 
 4. Ο χρόνος παραλαβής και ο ακριβής τρόπος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου του 
συμβατικού αντικειμένου  καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
 5. Με την κατακυρωτική απόφαση και αναλόγως της έδρας εγκατάστασης του 
Αναδόχου (εσωτερικό ή εξωτερικό) προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες του τρόπου παραλαβής του 
συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα άρθρα 38 και 39, του ν.3433/06. 

 
 

Άρθρο 29ο 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 

 
 1. Αν ο Ανάδοχος δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου 
Παραλαβών, με την οποία απορρίπτεται το σύνολο ή μέρος των υπό παραλαβή ειδών ή γίνεται 
δεκτή η παραλαβή τους με έκπτωση, δικαιούται να ζητήσει, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της παραλαβής με έκπτωση τιμής, την 
παραπομπή της υπόθεσης σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής. Η παραπάνω 
αίτηση υποβάλλεται έγγραφα στον αρμόδιο φορέα που πραγματοποιεί την προμήθεια. 
 
 2. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αφού λάβει υπόψη το 
σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του Αναδόχου ή του νόμιμου 
εκπροσώπου του και αφού εξετάσει πάλι το υπό προμήθεια είδος με τον τρόπο που προβλέπει η 
Σύμβαση και επαναλάβει τους ελέγχους της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής, 
γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, με πρακτικό: 
 
  2.1 Αν εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Παραλαβών καλώς ή όχι. 
 
  2.2 Αν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί και ότι είναι ισότιμο με αυτό 
που καθορίζεται από τη Σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής, εφόσον οι διαφορές 
που εμφανίζονται είναι ασήμαντες και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε 
ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του. 
 
  2.3 Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά με τη συμβατική τιμή ή 
με ελαττωμένη και σε ποιο ποσοστό ή να απορριφθεί οριστικά. 
 
 3. Το πρακτικό της Επιτροπής, που υπογράφεται από όσους συμμετείχαν σε αυτή, 
υποβάλλεται στην υπηρεσία που συγκρότησε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, για έκδοση της 
σχετικής απόφασης, από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την έκδοση της απόφασης η 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχο πρωτόκολλο.  
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 4. Ο Ανάδοχος, εφόσον η διαφορά παραπέμφθηκε στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, 
δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δημόσιο αποζημίωση για ζημία που υπέστη κατά το χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης. 
 
 5. Έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους ή άλλες δαπάνες, που προκαλούνται στο 
πλαίσιο των ελέγχων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, βαρύνουν τον συμβαλλόμενο που αιτείται 
την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή. 
 
 6. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να επανεξετάζεται το συμβατικό 
είδος από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. 

 
 

Άρθρο 30ο 
Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Είδη 

 
 Η απαίτηση κατάθεσης δειγμάτων από τα προς παραλαβή συμβατικά είδη και οι 
λεπτομέρειες επί του θέματος καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

 
 

Άρθρο 31ο 
Πληρωμή 

 
 1. Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, με έκδοση χρηματικού εντάλματος, 
σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
  1.1. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας: 
 
   1.1.1 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 
 
   1.1.2 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
   1.1.3 Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής του Αναδόχου. 
 
   1.1.4 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 
 
   1.1.5 Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εφόσον απαιτείται από τους Ειδικούς 
Όρους. 
 
   1.1.6 Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή 
Κωδικοποίησης Υλικού, εφόσον απαιτείται Κωδικοποίηση των ειδών από τους Ειδικούς Όρους. 
 
   1.1.7 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη Σύμβαση. 
 
  1.2. Για προμήθειες από το εξωτερικό: 
 
   1.2.1 Τα δικαιολογητικά παρ. 1.1.1 έως και 1.1.7. 
 
   1.2.2 Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του 
αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο 
προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης. 
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   1.2.3 Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών. 
 
   1.2.4 Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής του 
υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, εφόσον απαιτείται από τους Ειδικούς Όρους. 
 
   1.2.5 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής 
εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3433/2006, 
εφόσον απαιτείται από τους Ειδικούς Όρους. 
 
   1.2.6 Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, εφόσον απαιτείται από 
τους Ειδικούς Όρους. 
 
   1.2.7 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη Σύμβαση.  
 
 2. Για τις προμήθειες από το εξωτερικό η πληρωμή γίνεται με τραπεζικό έμβασμα. 
Εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους, η πληρωμή δύναται να διενεργείται με άνοιγμα 
ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης υπέρ του Αναδόχου με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
περίπτωση που επιτρέπεται η πληρωμή με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, απαιτείται να 
ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα με την προσφορά του. 
 
 3. Τα δικαιολογητικά πληρωμής του Αναδόχου απαιτείται να είναι πρωτότυπα. 
 
 4. Η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο και το ποσοστό αυτής 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής: 
 
  4.1. Αυτό απαιτείται να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα με την προσφορά 
του. Για τη χορήγηση προκαταβολής απαιτείται η κατάθεση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, κατά 
τα οριζόμενα άρθρο 16. Το ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται μέχρι 30% της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που Ανάδοχος εξωτερικού ζητήσει και εγκριθεί με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής η πληρωμή του τιμήματος με άνοιγμα υπέρ αυτού, μέσω τράπεζας, ενέγγυου 
πίστωσης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
 
  4.2. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το 
επιτόκιο που καθορίζεται με την ισχύουσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 
  4.3. Το ποσό της προκαταβολής 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 αναπροσαρμογή της εγγύησης προκαταβολής. 
 
 5. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα (φόρους, δασμούς, εργαστηριακές 
εξετάσεις δειγμάτων κλπ,) και τυχόν άλλα έξοδα που προσδιορίζονται στους ΕΟ (κατά 
περίπτωση). 
 
 6. Σε περίπτωση που η εξόφληση του αναδόχου γίνει μετά την προθεσμία που 
καθορίζεται ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 
107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,  με την υποβολή σχετικού αίτηματος 
του προμηθευτή, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (το 
επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις 
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 
 
 7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων, αν προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. 
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 8. Επιπλέον, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
τυχόν παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
κλπ.). 

 
 

Άρθρο 32ο 
Πρόστιμα Εκπρόθεσμων Παραδόσεων 

 
 1. Εάν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση, και μετά τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3433/2006, εκτός από τις 
προβλεπόμενες συνέπειες επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του 
συμβατικού είδους ως εξής: 
 
  1.1 Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως 0,67% 
δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες. 
 
  1.2 Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 1,56% 
δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες. 
 
  1.3 Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 2,65% 
δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες. 
 
  1.4 Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 3,75%, 
δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα (19) ημέρες». 
 
  1.5 Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% έως 4,85% 
δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες. 
 
  1.6 Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται 
σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές ημέρες. 
 
 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ. Εάν τα είδη που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
 
 3. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - 
παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο  Ανάδοχος και 
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
 4. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο 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 
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χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
 
 5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής 
γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες 
διατάξεις, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το πρόστιμο και ο τόκος 
υπερημερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο της ΠΑ. 
 
 6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων 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. 
 

 
Άρθρο 33ο 

Κήρυξη Εκπτώτου - Κυρώσεις 
 

 1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την 
απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Προμηθειών. 
 
 2. Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά είδη 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. 
 
 3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
  3.1 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 
της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ. 
 
  3.2 Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους υποψήφιους Αναδόχους 
που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της μεγαλύτερης 
διαφοράς τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας 
του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από όσα του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις 
διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του συμβατικού είδους. Στην περίπτωση 
αυτή, ο 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. 
 
  3.3 Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 
έκπτωτο από τη Σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση 
του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον δικαιοπρακτικό 
επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
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 4. Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του 
θέματος και της επ' αυτού γνωμοδότησης. 
 
 5. Αν η προμήθεια του συμβατικού είδους σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου 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. 
 
 6. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της Αναθέτουσας 
Αρχής για θετική ζημία που προήλθε από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα 
την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. 
 
 7. Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ή κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου 
και μέχρι την επιστροφή της προκαταβολής οφείλεται τόκος υπερημερίας. Τόκος υπερημερίας 
οφείλεται και επί εκπρόθεσμων παραδόσεων σύμφωνα με σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 
40 του ν.3433/2006. 
 
 8. Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου ή λύσης της Σύμβασης και 
εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβολή και τους τόκους μέσα στην προθεσμία που 
προβλέπεται για αυτό, το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εισπράττονται, με κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων διατάξεις,. 
 
 9. Για το χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμοδίως ότι συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει 
τέτοια. 

 
 

Άρθρο 34ο 
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

 
 1. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
Σύμβαση, όταν: 
 
  1.1 Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 
  1.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 2. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, αλλά μετατίθενται οι συμβατικές 
προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εφόσον 
διαπιστωθεί: 
 
  2.1 Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας υπηρεσίας. 
 
  2.2 Ανωτέρα βία. 
 
 3. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να 
δηλωθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
εκδήλωση τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα 
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είναι διαρκή, ο  Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη 
λήξη τους. 
 

 
Άρθρο 35ο 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
 

 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία που θα προκληθεί στο τρίτο μέρος εξαιτίας της ακούσιας ή εκούσιας παραβίασης 
δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας λόγω  
 
  1.1.   Της συμμετοχής του στην προμήθεια των ειδών ή/και υπηρεσιών της 
παρούσας. 
 
  1.2.   Της χρήσης πληροφοριών, στοιχείων ή δεδομένων που θα περιέλθουν σε 
γνώση του Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Αναδόχου στην προμήθεια 
των ειδών ή/και υπηρεσιών της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 36ο 
Ευθύνη έναντι Τρίτων 

 
 Ο Ανάδοχος 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 λειτουργία του και αφορά ζημίες που 
προκαλούνται από ελαττώματα στο σχεδιασμό, τη δομή, τη σύσταση του προϊόντος και των 
υλικών από τα οποία αυτό συντίθεται, καθώς και σε ελαττώματα ή ατέλειες που οφείλονται στην 
κατασκευή του προϊόντος. 

 
 

Άρθρο 37ο 
Ρήτρα Διαφάνειας 

 
 1. Εάν ο Ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του άρθρου 9, του 
Ν.3978/11 και δεν θεραπεύσει αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής ειδοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να τον κηρύξει έκπτωτο ή 
να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της 
σύμβασης. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών (3) ετών.  
 
 2. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των 
παραγράφων 1 έως και 6, του άρθρου 9, του Ν.3978/11 από τα μέλη της κοινοπραξίας ή της 
ένωσης του οικονομικού φορέα ή των υπεργολάβων του, οι κυρώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου επιβάλλονται στον Ανάδοχο. 
 

 
Άρθρο 38ο 

Ρήτρα Ακεραιότητας 
 

 1. Εάν οι οικονομικοί φορείς παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 10, του Ν.3978/11, για τις οποίες έχουν 
υποβάλλει την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που καθορίζεται στον Γενικό Όρο (ΓΟ) περί 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής: 
 
  1.1 Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, σωρευτικά, έκπτωση 
του οικονομικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός 
από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με απόφαση ΥΕΘΑ 
τουλάχιστον για τρία (3) έτη,  
 
  1.2. Αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ποινική ρήτρα ισόποση με 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις  του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με απόφαση ΥΕΘΑ τουλάχιστον για τρία (3) έτη.  
 
 2. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων της παρ.1, του 
άρθρου 10, του Ν.3978/11 από μέλη της κοινοπραξίας  (εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι 
κοινοπραξία) ή τους υπεργολάβους του οικονομικού φορέα και εφόσον δεν θεραπευτεί η 
παραβίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση στον οικονομικό φορέα σχετικής 
ειδοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί με απόφασή  
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,  να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική 
ρήτρα ποσού ίσου με το 10%, κατ΄ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης. 
 
 3. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να επιβάλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
παραβάσεων και να λαμβάνουν επανορθωτικά μέτρα, όταν κάποιος από τους διευθυντές, 
στελέχη ή υπαλλήλους τους παραβιάσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ν. 
3978.111, με δικές της δαπάνες να αναθέτει σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία την επιθεώρηση και 
τον έλεγχο όλων των συμβατικών σχέσεων και πληρωμών των οικονομικών φορέων ή των 
νόμιμων εκπροσώπων τους, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης της 
σύμβασης, με τους υπεργολάβους, προμηθευτές τους και παρόχους υπηρεσιών ή οποιονδήποτε 
τρίτο σε σχέση με την ανατεθείσα σύμβαση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που κοινοποιείται σε 
αυτούς.  
 
 5. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διευκολύνουν τη διαδικασία του ελέγχου 
και να διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές της αναθέτουσας αρχής έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση σε 
κάθε πληροφορία που τους ζητείται και που βρίσκεται στην κατοχή ή τον έλεγχό τους.  
 
 6. Εάν οι οικονομικοί φορείς αρνούνται, παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο ή 
δυσχεραίνουν τον έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ιδίως εάν 
αρνούνται να επιδείξουν τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν 
αντίγραφα ή αποσπάσματα ή να παράσχουν απαντήσεις σε ερωτήματα των ελεγκτών, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα 
της παράβασης, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού 
ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης που έχει συνάψει με την 
αναθέτουσα αρχή.  

 
 

Άρθρο 39ο 
Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου 

 
Τα κάθε φύσης δικαιώματα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που 

ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, των Οργανισμών και των εν γένει 
Εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, που απορρέουν από μη εφαρμογή των όρων 
συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης 
δημοσίων εσόδων, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια. 
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Άρθρο 40ο 

Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 
 

 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 
 
 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο 
στη σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες 
εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής 
εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της Σύμβασης. Η εκχώρηση των απαιτήσεων 
γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 145 του Ν.4270/14, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
 3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονομικού φορέα σε 
προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
οικονομικού φορέα, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση 
από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα 
υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή-οικονομικού φορέα, 
ακόμη και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.  
 
 

Άρθρο 41ο 
Συμψηφισμός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

 
 Επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, 
Αναδόχου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και νομικών προσώπων που 
απορρέουν εκατέρωθεν από την ίδια Σύμβαση προμήθειας ή από συνδεδεμένες με αυτή 
συμβάσεις.   
 

 
 

    Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
           Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 15/2019) 

 
 
 

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β΄» 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης 

Άρθρο 2ο  Κριτήριο Ανάθεσης 

Άρθρο 3ο  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Άρθρο 4ο  Πρόσθετα Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

Άρθρο 5ο Πρόσθετα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

Άρθρο 6ο        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Άρθρο 7ο        Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ειδών 

Άρθρο 7ο        Εγγυήσεις 

Άρθρο 8ο        Κωδικοποίηση Υλικών 

Άρθρο 9ο        Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών 

Άρθρο 10ο        Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

Άρθρο 11ο        Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

Άρθρο 12ο        Δείγματα των προς Παράδοση Ειδών 

Άρθρο 13ο        Παραλαβές Ειδών 

Άρθρο 14ο        Πληρωμή 
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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης 
 

 1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υλικών 

του μη επανδρωμένου συστήματος αεροσκαφών τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας. 

 

 2. Η σύναψη της σύμβασης διενεργείται με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το Άρθρο 
101 του ν. 3978/2011. 
 
 3. Η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 
38.847,19€, χωρίς ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας που αντιστοιχεί στο 
δικαίωμα προαίρεσης. 
 
 4. Η προμήθεια είναι διαιρετή κατά τις τρείς ομάδες υλικών, που προσδιορίζονται 
στον Πίνακα της παραγράφου 1, παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς για 
μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών της αντίστοιχης 
ομάδας του Πίνακα , με αναλυτική τιμή μονάδος ανά είδος. 
 
 5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωμα 
κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα ανά είδος υλικού, 
σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ± 30 % της προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό 
προμήθεια ειδών, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
 
 6. Δικαίωμα προαίρεσης (Option): Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης (option) της 

 Περιγραφή 
Κωδικός 

NSCG 

Κωδικός 

CPV 

Τεχνική 

Προδιαγραφή 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Συνολικό 

εκτιμώμενο 

κόστος 
(€) 

1
η
 Ομάδα 

Propeller 1610 34731000-0 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
12 

37.464,00 Cylinder 

Head 

Temperature 

Cable (CHT) 

5995 34731500-5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
4 

2
η
 Ομάδα 

Inclinometer 

Assembly 
4920 34741000-3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
1 

567,19 
Service 

Cable 
4920 34741000-3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
2 

3
η
 Ομάδα 

Main Wheel 

Tire and Tube 

(σετ) 

1620 34731800-8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
8 σετ 816,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38.847,19 
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Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια των κάτωθι ειδών :  
 
 

 
 
 7. H εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης 
ανέρχεται σε 12.936,00 €, χωρίς ΦΠΑ. 
 
 8. H Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης εντός δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
εκτείνεται μέχρι την παρέλευση του χρόνου εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και της εξ 
αυτού προβλεπόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
 9. Επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. Στην περίπτωση αυτή τα 
προσφερόμενα part number υλικών, (πέραν των part numbers της τεχνικής προδιαγραφής), θα 
πρέπει να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις (form-fit-function) και την πιστοποίηση, ώστε να 
χαρακτηριστούν ισοδύναμα. Η αποδοχή των εναλλακτικών προσφορών θα γίνει κατόπιν έλεγχου 
των αντίστοιχων ισοδύναμων υλικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 4 παρόντος παραρτήματος. 
 

 
Άρθρο 2ο 

Κριτήριο Ανάθεσης 
 

1.  Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του 

αντικειμένου του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, του ν.3978/11. 

 
2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή που 

χαρακτηρίζεται από τη χαμηλότερη ανηγμένη τιμή. 
 
3. Η ανηγμένη τιμή είναι ο λόγος της συνολικής αξίας της προσφοράς (σε Ευρώ, 

χωρίς το ΦΠΑ) προς τη συνολική της βαθμολογία. Δηλαδή η Ανηγμένη τιμή ορίζεται ως κάτωθι: 
 

Περιγραφή 
Κωδικός 

NSCG 

Κωδικός 

CPV 

Τεχνική 
Προδιαγραφή 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Συνολικό 

εκτιμώμενο 

κόστος 

(€) 

Propeller 1610 34731000-0 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 

12.732,00 
Cylinder 

Head 

Temperature 

Cable (CHT) 

5995 34731500-5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 

Main Wheel 

Tire and Tube (σετ) 
1620 34731800-8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 σετ     204,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.936,00 
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Συνολική Αξία Οικονομικής Προσφοράς (€) 

Ανηγμένη Τιμή =  ----------------------------------------------------------------------  

Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 

 

4. Η συνολική βαθμολογία είναι ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας που 

διενεργείται κατά την τεχνική αξιολόγηση ανά κριτήριο βαθμολόγησης, του «Πίνακα Αξιολόγησης 
Τεχνικής Προσφοράς», όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα «Α» της Τεχνικής 
Προδιαγραφής Προμήθειας Υλικών. 

 
5. Κάθε κριτήριο βαθμολόγησης, βαθμολογείται έως 100 μόρια, ανάλογα με το αν η 

τεχνική προσφορά καλύπτει επαρκώς ή υπερκαλύπτει την αντίστοιχη τεχνική απαίτηση του 
κριτηρίου. Η συνολική βαθμολογία του Πίνακα αποτελεί το σταθμικό μέσο όρο της βαθμολογίας 
κάθε κριτηρίου του Πίνακα, δηλαδή: 

 

 

 

όπου "Ν" είναι το πλήθος των κριτηρίων βαθμολόγησης του Πίνακα βαθμολόγησης, Σταθμικός 

Συντελεστής είναι το ποσοστό βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης στη βαθμολογία του 

Πίνακα και Βαθμολογία Κριτηρίου είναι ο βαθμός που αποδίδεται από την Επιτροπή αξιολόγησης. 

 
 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 Ο κατ’ ελάχιστο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στο άρθρο 7 των όρων 
παραρτήματος «Α». 
 

 
 

Άρθρο 4ο  
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

 

1. Προέλευση Ειδών :  
 
  1.1. Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής, με την οποία αναφέρει το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. 
 
  1.2. Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει 
στην τεχνική προσφορά του τη χώρα προέλευσης του προσφερόμενου τελικού προϊόντος, την 
επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο 
εγκατάστασής του. Στην προσφορά του επισυνάπτει : 
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   1.2.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει 
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά το εργοστάσιο 
κατασκευής του τελικού προϊόντος. 
 
   1.2.2 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (του 
εργοστασίου κατασκευής) ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα. 
 
  1.3. Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
κατασκευής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει, με υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, που επισυνάπτει στην τεχνική 
προσφορά του, τις διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο εγκατάστασης 
των επιχειρήσεων και των εργοστασίων τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος. 
 
  1.4. Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των παραγράφων 
1.1, 1.2 και 1.3 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  1.5. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της 
επιχείρησης και του εργοστασίου που δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς 
αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
  1.6. Αν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Αναθέτουσας Αρχής και Γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Επιτροπής, αφού προσκληθεί ο ενδιαφερόμενος για παροχή εξηγήσεων, ποινή 
προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, με απόφαση ΥΕΘΑ. Για το συγκεκριμένο εγχώριο οικονομικό φορέα 
ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 64 του ν.3978/2011. 
 
  1.7. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε 
εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4, .1.5 έγκρισή της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την 
κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10%, 
κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης. 
 
 
 2. Διαχείριση Ποιότητας :  
 
 Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να περιλαμβάνει στον υπο-φάκελο τεχνικής προσφοράς 
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986, με την οποία δεσμεύεται ότι θα 
παρέχει για έκαστο υλικό τα ακόλουθα πιστοποιητικά ανά κατηγορία προμηθευτή : 
 
  2.1. Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού ORIGINAL EQUIPMENT 
MANUFACTURER-O.E.M): Είναι κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία κατασκευαστών, ο 
οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις κατασκευής - επισκευής για 
συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ είναι ο 
κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού. Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ των υλικών, 
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απαιτείται CoC αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με 
αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή. 
 
  2.2. Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής του υλικού: Δεν είναι ΟΕΜ, αλλά 
περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία είτε του Κύριου Υλικού, είτε του ευρύτερου 
συγκροτήματος/υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω υλικό. Στην περίπτωση που ο 
Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού, δεν είναι ΟΕΜ των επιμέρους υλικών, απαιτείται CoC είτε του 
εν λόγω Κατασκευαστή, είτε των ΟΕΜ ενός εκάστου επιμέρους υλικού. Αμφότερα τα CoC θα 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του παρόχου του CoC και 
με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή. 
 
  2.3. Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής, ο οποίος δεν είναι ΟΕΜ, και δεν 
περιλαμβάνεται ως κατασκευαστής στην Τεχνική Βιβλιογραφία είτε του Κύριου Υλικού, είτε του 
ευρύτερου συγκροτήματος / υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω υλικό. Στην περίπτωση 
εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή επιμέρους υλικού, ο οποίος δεν είναι ΟΕΜ, και δεν 
περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία του Κύριου Υλικού θα πρέπει να αποδεικνύει την 
εξουσιοδότησή του. Ως εκ τούτου, απαιτείται πιστοποιητικό του ΟΕΜ, στο οποίο να φαίνεται ότι ο 
εν λόγω Κατασκευαστής (ως υποκατασκευαστής του ΟΕΜ: Subcontractor ή Under License), είναι 
εξουσιοδοτημένος από τον ΟΕΜ (ΟΕΜ Certified/Verified) για την κατασκευή του συγκεκριμένου 
υλικού κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προμήθεια του υλικού. Επιπλέον, απαιτείται CoC 
αυτού, το οποίο να υπογράφεται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και να φέρει 
αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του Κατασκευαστή. 
 
  2.4. Πιστοποιημένος Κατασκευαστής FAA-PMA (Parts Manufacturer Approval) 
του υλικού: Η πιστοποίηση FAA-PMA αφορά έγκριση και πιστοποίηση της FAA για σχεδιασμό, 
παραγωγή και πώληση υλικών για τοποθέτηση σε πιστοποιημένα προϊόντα (Α/Φ, Ε/Π, Α/Κ ή 
υποσυγκροτήματα αυτών). Η πιστοποίηση αποδεικνύεται με Technical Standard Order 
Authorization (TSOA- προκειμένου για τη σχεδίαση και την παραγωγή), και σε συνδυασμό με 
πιστοποιητικό FAA-PMA (προκειμένου για την αξιοπλοϊμότητα). Το τελικό αποτέλεσμα (FAA-PMA 
πιστοποίηση) είναι το ίδιο για τον αγοραστή-ΠΑ σε σχέση με την ΚΔΠ (Κρατική Διασφάλιση 
Ποιότητας) και είναι αποδεκτό, εκτός και αν στην πιστοποίηση FAA-PMA υπάρχει περιορισμός 
(limitation). Στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής του υπό προμήθεια υλικού είναι 
πιστοποιημένος Κατασκευαστής FAA-PMA (Parts Manufacturer Approval), απαιτείται Technical 
Standard Order Authorization (TSOA) και πιστοποιητικό FAA-PMA. 
 
  2.5. Εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή 
εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου Προμηθευτικού- Εμπορικού Οίκου 
(Distributor) του Κατασκευαστή. Στην περίπτωση που η πηγή προμήθειας του υλικού είναι 
εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος 
Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του 
Κατασκευαστή, πέραν των πιστοποιητικών των περιπτώσεων 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 ανωτέρω ανά 
Κατασκευαστή που δηλώνεται, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Κατασκευαστή ή του 
επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή, για την ιδιότητα της πηγής ως 
αντιπροσώπου/εκπροσώπου. 
 
  2.6. Για τις περιπτώσεις 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5 ανωτέρω ανά Κατασκευαστή που 
δηλώνεται, εναλλακτικώς και ισοδύναμα των ανωτέρω πιστοποιητικών (CoC, εξουσιοδοτήσεις) 
είναι δυνατό να παρασχεθεί από τον Κατασκευαστή πιστοποιητικό FAA FORM 8130-3 ή JAA 
FORM 1 ή EASA FORM 1, ή αντίστοιχης αρχής της χώρας προέλευσης, για το υπόψη υλικό της 
προμήθειας. 
 
  2.7. Το CoC, καθώς και τα πιστοποιητικά FAA FORM 8130-3 ή JAA FORM 1 ή 
EASA FORM 1 ή αντίστοιχο, μπορεί να αναφέρονται στην κατασκευή ενός ή περισσότερων 
υλικών, με την προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και περιγράφεται αναλυτικά σε αυτά. Το 
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CoC, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου των υλικών, θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. 
 
 3. Δείγματα προσφερόμενων ειδών :  
 
 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό είναι ισοδύναμο και δεν περιλαμβάνεται στην 
ισχύουσα διαμόρφωση της παραγράφου 4.1.8 της Τεχνικής Προδιαγραφής Προμήθειας Υλικών, 
απαιτείται η κατάθεση δείγματος ενός τεμαχίου (ΕΑ:1) από έκαστο είδος ισοδύναμου υλικού, με 
την προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1γ και δ, 
στο άρθρο 28 παρ.3 και 4, καθώς και στο άρθρο 54 παρ.2α, 3β, 4, 5, 6, 9 και 12β του Ν.3433/06. 
Ο έλεγχος της λειτουργικότητας του προσφερόμενου δείγματος γίνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής Προμήθειας Υλικών. 
 
 4. Ασφάλεια Εφοδιασμού :  
 
 Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η προσφορά ώστε να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την ασφάλεια του εφοδιασμού έχουν ως ακολούθως: 
 
  4.1 Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, πιστοποίηση ή 
τεκμηρίωση ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη 
μεταφορά και την διαμετακόμιση των υλικών που συνδέονται με τη σύμβαση. 
 
  4.2. Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, πιστοποίηση ή 
τεκμηρίωση ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του οικονομικού 
φορέα θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει στις διευκρινιζόμενες στα έγγραφα της 
σύμβασης απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και 
δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές. 
 
  4.3. Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή δέσμευση ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην 
οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα μπορούσε 
να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 5. Υπεργολαβία :  
 
  5.1. Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς, υποχρεούται : 
 
   5.1.1. Να δηλώσει τους προτεινόμενους υπεργολάβους και το αντικείμενο 
και ποσοστό της υπεργολαβίας. 
 
   5.1.2. Να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των υπεργολάβων (δηλώσεις 
συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων μέσων και την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης 
εργασίας για την υλοποίηση της σύμβασης. 
 
   5.1.3. Προς τούτο, να συμπληρώσει και επισυνάψει στην τεχνική 
προσφορά τον ακόλουθο πίνακα : 
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Περιγραφή τμήματος 
σύμβασης  που προτίθεται ο 
οικονομικός φορέας να 
αναθέσει σε υπεργολάβο 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
δήλωσης 
συνεργασίας 

    

    

 
  5.2. Σημειώνεται ότι :  
 
    5.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ορθή 
διεξαγωγή της, δύναται να ζητά -κατά την κρίση της- την προσκόμιση δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους υπεργολάβους. 
 
    5.2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά δυνητικών 
υπεργολάβων με βάση την εθνικότητα των τελευταίων. 
 
    5.2.3 Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος χρησιμοποιεί 
υπεργολάβους, οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 9, 
του Ν.3978/11 ισχύουν και για τους υπεργολάβους. 
 
  5.3. Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να συμπεριλάβει στο φάκελο 
τεχνικής προσφοράς υπεύθυνη δήλωση της παρ.4, του άρθρου 8, του Ν.1599/1986, δίχως να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία λαμβάνει γνώση και δεσμεύεται σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 2-4 και παρ. 6 του ν.3978/11. 
 
  5.4. Ο οικονομικός φορέας, ως προσωρινός ανάδοχος, προσκομίζει για κάθε 
υπεργολάβο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Λόγο 
αποκλεισμού αποτελεί η μη συμμόρφωση των δηλωθέντων υπεργολάβων με τους όρους των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά στον υποψήφιο ανάδοχο. 
 
 6. Λοιπά Δικαιολογητικά : 
 
 Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.1 
έως και 6.10 :  
 
  6.1. Συμπληρωμένο το αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με τίτλο «Έντυπο 
Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή », υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες 
συμπλήρωσης βρίσκεται στο Παράρτημα «Β» της τεχνικής προδιαγραφής προμήθειας. 
 
  6.2. Αναλυτικός πίνακας συνθέσεως των προσφερομένων υλικών. 
 
  6.3. Τα εργοστάσια/εταιρείες κατασκευής των προσφερομένων υλικών 
(επωνυμίες - διευθύνσεις - στοιχεία επικοινωνίας). 
 
  6.4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986, με την οποία 
ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι θα παρέχει για έκαστο υλικό τα κατά περίπτωση 
Πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής Προμήθειας 
Υλικών . 
 
  6.5. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο 
οικονομικός φορέας και ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο οικονομικός 
φορέας) είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. 
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  6.6. Τεχνικά φυλλάδια - εγχειρίδια που περιγράφουν αναλυτικά τις απαιτήσεις 
συντήρησης των προσφερόμενων υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4 (Δυνατότητες 
Συντήρησης) Τεχνικής Προδιαγραφής Προμήθειας Υλικών. 
 
  6.7. Τα Τεχνικά Δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1.1 της 
Τεχνικής Προδιαγραφής Προμήθειας Υλικών. 
 
  6.8. Τεχνικά φυλλάδια - εγχειρίδια που περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά - 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών και των επιμέρους 
υποσυστημάτων/υποσυγκροτημάτων τους καθώς και όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στις 
παραγράφους 6.1.5.3 και 6.1.5.4 της Τεχνικής Προδιαγραφής Προμήθειας Υλικών. 
 
  6.9. Κατάσταση με τις ελληνικές ή/και ξένες Υπηρεσίες, στρατιωτικές και 
πολιτικές που έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα υλικά. 
 
  6.10. Κατάσταση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικού του γραφείου 
και των τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα του υποψήφιου αναδόχου (εφόσον υπάρχει). 
 
 

Άρθρο 5ο  
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

 
 Δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς πέραν των 
καθοριζομένων στο άρθρο 7, «Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς». 
 
  

Άρθρο 6ο  
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
 1. Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής Επάρκειας : 
 
  1.1. Για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, σύμφωνα με 
το άρθρο 59 του ν.3978/2011, ο προσωρινός ανάδοχος, απαιτείται να καταθέσει δήλωση περί του 
ολικού ύψους του κύκλου εργασιών, το τελευταίο έτος πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, με κατ’ 
ελάχιστο ύψος κύκλου εργασιών τουλάχιστον 50% της εκτιμώμενης αξίας της προσφοράς του 
υποψηφίου. 
 
 2. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας : 
 
  2.1. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς του, 
σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.3978/2011, ο προσωρινός ανάδοχος απαιτείται να καταθέσει 
κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν ή των κυριότερων υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν , κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία έτη, με αναφορά στα 
αντίστοιχα ποσά, στις ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή 
ιδιώτες. 
 
 

      Άρθρο 7ο  
Εγγύησεις 

 
  Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με το σύμφωνα με το άρθρο 16 
του παραρτήματος «Α’»της παρούσης και συγκεκριμένα : 
 
 1. Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με παρ.1, άρθρου 16 του 
παραρτήματος «Α».  
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 2.  Εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με παρ.2, 
άρθρου 16 του παραρτήματος «Α».  
 
 3. Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα με παρ.3, άρθρου 16 και παρ.4 
άρθρου 31 του παραρτήματος «Α».  
 
 4. Εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το παρ.3, άρθρου 16 του 
παραρτήματος «Α».  
 
 

Άρθρο 8ο  
Κωδικοποίηση Υλικών 

 
 Απαιτείται εφαρμογή της Ρήτρας Κωδικοποίησης της Προσθήκης «1» παρόντος 
παραρτήματος, για όσα υλικά δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα (δεν διαθέτουν ΝΑΤΟ Stock Number-
NSN) σύμφωνα με τον Οδηγό Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (ΥΠΕΘΑ/Απρίλιος 2005). 
 
 

Άρθρο 9ο  
Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών 

 
 Η παράδοση των υλικών απαιτείται να πραγματοποιηθεί με όρους DDP (DELIVERY 
DUTY PAID) - Incoterms 2010, στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ (Α.Β Ελευσίνας). 
 
 

Άρθρο 10ο  
Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 

 
Δεν υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλισης από την Υπηρεσία. Η ασφάλιση των υλικών 
έναντι παντός κινδύνου ζημίας ή απώλειας εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή 
σύμφωνα με τον όρο DDP/ 201ΚΕΦΑ. Ο κίνδυνος απώλειας-ζημίας μεταβιβάζεται στον αγοραστή 
με την παράδοση στην αποθήκη του φορέα ως ορίζεται σε INCOTERMS 2010. 
 
 

Άρθρο 11ο  
Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

 
 

 1. Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών επιθυμητό να γίνει εντός έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
 2. Τόπος παράδοσης: Η παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα διενεργηθεί στο 
201ΚΕΦΑ (Α/Β Ελευσίνας). 
 
 3. Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει με όρους 
DDP (DELIVERY DUTY PAID) - Incoterms 2010. 
 
 

Άρθρο 12ο  
Δείγματα των προς Παράδοση Ειδών 

 
 1. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό είναι ισοδύναμο και δεν 
περιλαμβάνεται στην ισχύουσα διαμόρφωση της παραγράφου 4.1.8 της Τεχνικής Προδιαγραφής 
Προμήθειας Υλικών, απαιτείται η κατάθεση δείγματος ενός τεμαχίου (ΕΑ:1) από έκαστο είδος 
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ισοδύναμου υλικού, με την προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 3 παρ.1γ και δ, στο άρθρο 28 παρ.3 και 4, καθώς και στο άρθρο 54 παρ.2α, 3β, 4, 5, 6, 9 
και 12β του Ν.3433/06. Ο έλεγχος της λειτουργικότητας του προσφερόμενου δείγματος γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής Προμήθειας Υλικών. 
 
 

Άρθρο 13ο  
         Παραλαβές Ειδών 
 
 1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών διενεργείται από τριμελή 
τουλάχιστον επιτροπή ελέγχου και παραλαβών, με την παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου 
εκπροσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή υλικού. 
 
 2. Η ποιοτική παραλαβή οποιουδήποτε συμβατικού είδους γίνεται με τους παρακάτω 
τρόπους αθροιστικά : 
 
  2.1. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 
 
  2.2. Με πρακτική δοκιμή ή έλεγχο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης που τα 
συνοδεύουν (OEM COC κλπ), η δε ποσοτική παραλαβή με καταμέτρηση. Οι τεχνικοί όροι και 
μέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Προμήθειας. 
 
 3. Η παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου και 
Παραλαβών της ΥΕΕΠΠ/ΠΑ. 
 
 4. Η παραλαβή των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 
παράδοση των ειδών από τον ανάδοχο. 
 
 

               Άρθρο 14ο  
               Πληρωμή 
 
 1. Η πληρωμή θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ. 
 
 2. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 30 % της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρ. 4. του άρθρου 31 του 
παραρτηματος «Α» της παρούσας. 
 
 3. Επιτρέπεται η διενέργεια τμηματικών πληρωμών για τμηματικές παραδόσεις 
υλικών. 
 
 4. Το αντικείμενο της σύμβασης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.2859/2000. 
 
 5. Δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου πέραν 
των όσων καθορίζονται στο άρθρο 31 του παραρτηματος «Α» της παρούσας. 
 
 6. Με την επιφύλαξη των καθοριζόμενων στην παρ. 4. του άρθρου 31 του 
παραρτηματος «Α» της παρούσας, είναι δυνατή η πληρωμή με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης 
πίστωσης για τις προμήθειες από εταιρεία που έχει την έδρα εγκατάστασής της αποκλειστικά στο 
εξωτερικό. 

 
 

         Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
                                                                                           Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών. 

 2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, εάν τα υπό προμήθεια είδη δεν είναι 

κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ δεσμεύεται με τη ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, της παρούσας, ως και 

τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199 και 4438 για την κωδικοποίησή τους. 

 3. Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ως και της Υπηρεσίας, 

που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως ακολούθως : 

  α. Να έχουν ήδη αποδοθεί, μετά την κοινοποίηση της κατακυρωτικής 

απόφασης, κωδικοί κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές - 

υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σύμβασης να απευθυνθεί στην 

αρμόδια ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ), προκειμένου να αποδοθούν οι παραπάνω κωδικοί κατασκευαστή. 

  β. Να έχει ήδη παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μετά την κοινοποίηση της 

κατακυρωτικής απόφασης, κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο σε 

μορφή Excel), στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά 

: 

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

υποκατασκευαστή. 

   (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή - υποκατασκευαστή. 

   (3) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και στην Αγγλική. 

   (4) To NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο. 

  γ. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω κατάσταση με την υπογραφή της σύμβασης και η 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΥΠ/ΠΑ) να τη διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ) με την 

κοινοποίηση της σύμβασης. 

  δ. Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ προκειμένου να 

του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την 

κωδικοποίηση των υλικών. 

  ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στην 

αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από το συμβατικό 

χρόνο παράδοσης των υλικών. 
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 στ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται να εξασφαλίσει από 

τους πραγματικούς κατασκευαστές - υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την 

υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι 

κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. 

 ζ. Για όσα είδη της σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται : 

   (1) Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα 

NSN που έχουν αποδοθεί. 

   (2) Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία των 

υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους 

αναγνώρισης των υλικών. 

  η. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και 

κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται 

από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό 

εξόφλησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για 

τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί 

τη σύμβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜ.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ. 

  θ. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για 

κάθε τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης 

ΑΥΚΥ, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε 

περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη 

που περιέχει η σύμβαση θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. 

 ι. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης, και συνεπώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει και 

τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για την κωδικοποίηση των υλικών. 

 
          Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 

                                                                                            Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ.  15/2019) 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ΄» 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης 

Άρθρο 2ο  Κριτήριο Ανάθεσης 

Άρθρο 3ο  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Άρθρο 4ο  Πρόσθετα Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

Άρθρο 5ο Πρόσθετα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

Άρθρο 6ο        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Άρθρο 7ο        Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ειδών 

Άρθρο 7ο        Εγγυήσεις 

Άρθρο 8ο        Κωδικοποίηση Υλικών 

Άρθρο 9ο        Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών 

Άρθρο 10ο        Ασφάλιση Ειδών  

Άρθρο 11ο        Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

Άρθρο 12ο        Δείγματα των προς Παράδοση Ειδών 

Άρθρο 13ο        Παραλαβές Ειδών 

Άρθρο 14ο        Πληρωμή 
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Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης 

 
 1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά και στη σύναψη σύμβασης για την παροχή 
υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε επισκευή των κάτωθι ανταλλακτικών του μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας και του 
αεροκινητήρα τύπου Zanzottera 498i Pro B που φέρει το αεροσκάφος. 
 
 2. Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης ταξινομείται με τον 
κωδικό CPV: 50210000-0 «Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε 
αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό». Τα επισκευάσιμα υλικά ταξινομούνται ως ακολούθως: 
 

Περιγραφή 
Κωδικός 

NSCG 

Κωδικός 

CPV 

Τεχνική 

Προδιαγραφή 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Συνολικό 

εκτιμώμενο 

κόστος     (€) 

Vertical Gyro 

Unit 
6615 34731000-0 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
13 156.000,00 

Throttle Body 2915 34731500-5 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
7 23.520,00 

Alternator 6110 34731000-0 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
8 31.680,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 211.200,00 

 
 3. Η σύναψη της σύμβασης διενεργείται με ανοικτή διαδικασία,  σύμφωνα με 
το άρθρο 101 του ν.3978/11. 
 
 4. Η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου του διαγωνισμού ανέρχεται σε 
211.200,00 €, χωρίς ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας που 
αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης. 
 
 5. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς ανά είδος.  
 
 6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
ανά είδος υλικού, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ± 30 % της προκηρυχθείσας 
ποσότητας των   υπηρεσιών ανά είδος, εντός της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
 
 7. Δικαίωμα προαίρεσης (Option): Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης (option) 
της Αναθέτουσας Αρχής για την επισκευή των κάτωθι ειδών:  

 

Περιγραφή 

Κωδικό

ς 

NSCG 

Κωδικός  

CPV 

Τεχνική 

Προδιαγραφή 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Συνολικό 

εκτιμώμενο 

κόστος     

(€) 

Throttle Body 2915  34731 500-5 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
2 6.720,00 



Σελ. 62 

Περιγραφή 

Κωδικό

ς 

NSCG 

Κωδικός  

CPV 

Τεχνική 

Προδιαγραφή 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Συνολικό 

εκτιμώμενο 

κόστος     

(€) 

Alternator 6110  34731000-0 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
2 7.920,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.640,00 

 
8. Η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα 

προαίρεσης ανέρχεται σε  14.640,00 €, χωρίς ΦΠΑ. 
 
9. Η έγκριση του οριστικού κόστους επισκευής των ανωτέρω υλικών 

παραγράφου 7 του παρόντος, θα πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών από αρμόδια επιτροπή, που θα προκύπτει σύμφωνα με σχετική 
έκθεση του αναδόχου και εντός της συνολικά τεθείσας οροφής χρηματοδότησης. 

 
10. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης εντός 

δύο (2) ετών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης. Η διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης εκτίνεται μέχρι την παρέλευση του χρόνου εξάσκησης του δικαιώματος 
προαίρεσης  και της εξ αυτού προβλεπόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
         11. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 

 
Άρθρο 2ο 

Κριτήριο Ανάθεσης 
 

1.  Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του 

αντικειμένου του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 66, του ν.3978/11. 

 
2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή που 

χαρακτηρίζεται από τη χαμηλότερη ανηγμένη τιμή. 
 
3. Η ανηγμένη τιμή είναι ο λόγος της συνολικής αξίας της προσφοράς (σε 

Ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ) προς τη συνολική της βαθμολογία. Δηλαδή η Ανηγμένη τιμή 
ορίζεται ως κάτωθι: 

 
 

Συνολική Αξία Οικονομικής Προσφοράς (€) 

Ανηγμένη Τιμή =  ----------------------------------------------------------------------  

Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 

4. Η συνολική βαθμολογία είναι ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας 
που διενεργείται κατά την τεχνική αξιολόγηση ανά κριτήριο βαθμολόγησης, του «Πίνακα 
Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς», όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα «Α» της 
Τεχνικής Προδιαγραφής Επισκευής Υλικών. 

 
5. Κάθε κριτήριο βαθμολόγησης, βαθμολογείται έως 100 μόρια, ανάλογα με 

το αν η τεχνική προσφορά καλύπτει επαρκώς ή υπερκαλύπτει την αντίστοιχη τεχνική 
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απαίτηση του κριτηρίου. Η συνολική βαθμολογία του Πίνακα αποτελεί το σταθμικό μέσο 
όρο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου του Πίνακα, δηλαδή: 

 

 

 

όπου "Ν" είναι το πλήθος των κριτηρίων βαθμολόγησης του Πίνακα βαθμολόγησης, 

Σταθμικός Συντελεστής είναι το ποσοστό βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης στη 

βαθμολογία του Πίνακα και Βαθμολογία Κριτηρίου είναι ο βαθμός που αποδίδεται από την 

Επιτροπή αξιολόγησης. 

 
 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 Ο κατ’ ελάχιστο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στο άρθρο 7 των όρων 
παραρτήματος «Α». 
 

Άρθρο 4ο  
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

 

1. Προέλευση Ειδών :  
 
  1.1. Αν ο οικονομικός φορέας επισκευάζει ο ίδιος το υλικό, υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής, με την οποία αναφέρει την επωνυμία και την διεύθυνση των 
εγκαταστάσεων  όπου θα υλοποιηθεί η επισκευή. 
 
  1.2. Αν ο οικονομικός φορέας δεν επισκευάζει ο ίδιος το υλικό, αναφέρει 
στην τεχνική προσφορά του την επωνυμία της επιχείρησης (του επισκευαστικού φορέα) 
που θα το επισκευάσει και την διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου θα υλοποιηθεί η 
επισκευή. Στην προσφορά του επισυνάπτει: 
 
     1.2.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι η επισκευή 
του υλικού θα γίνει από την επιχείρηση (επισκευαστικό φορέα) στην οποία ανήκουν ή η 
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τις εγκαταστάσεις όπου θα υλοποιηθεί η επισκευή.  
 
   1.2.2. Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (του 
επισκευαστικού φορέα) ότι αποδέχεται την εκτέλεση της επισκευής σε περίπτωση 
κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα. 
 
  1.3 Εάν για την επισκευή του υλικού μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
επισκευής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει, με υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
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υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, 
που επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, τις διάφορες επιχειρήσεις (τους 
επισκευαστικούς φορείς), τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων, καθώς και το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στην επισκευή του υλικού. 
 
  1.4 Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των 
παραγράφων 1.1, 1.2 και 1.3 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  1.5 Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της 
επιχείρησης και του επισκευαστικού φορέα που δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή 
επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
  1.6 Αν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του επισκευαστικού φορέα που δηλώθηκε στην 
προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον προσφέροντα επιβάλλεται 
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται μετά από Γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου για παροχή εξηγήσεων, ποινή 
προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με απόφαση ΥΕΘΑ. Για το συγκεκριμένο εγχώριο 
οικονομικό φορέα ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 64 του ν.3978/2011. 
 
  1.7 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν διαπιστωθεί ότι η επισκευή του 
προϊόντος έγινε  σε επισκευαστικό φορέα άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα οριζόμενα  στον ΕΟ-4.1.5  έγκρισή της, να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή 
την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10%, κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής 
αξίας της Σύμβασης. 
 
 2. Διαχείριση ποιότητας: 
 
 Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να περιλαμβάνει στον υπο-φάκελο τεχνικής 
προσφοράς αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο 
οικονομικός φορέας και ο επισκευαστικός φορέας (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός φορέας) είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο.  
 
 3. Δείγματα προσφερόμενων ειδών: 
 
  Δεν απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων. 
 
 4. Ασφάλεια Εφοδιασμού: Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η 
προσφορά ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού έχουν ως ακολούθως: 
 
  4.1 Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, 
πιστοποίηση ή τεκμηρίωση ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την εξαγωγή, τη μεταφορά και την διαμετακόμιση των υλικών που συνδέονται με τη 
σύμβαση. 
 
  4.2 Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, 
πιστοποίηση ή τεκμηρίωση ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας 
εφοδιασμού του οικονομικού φορέα θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει στις 
διευκρινιζόμενες στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής όσον 
αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι αλλαγές στην 
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αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές. 
 
  4.3 Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή 
δέσμευση ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που 
θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική, 
η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 5. Υπεργολαβία: 
 
  5.1. Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
τμήμα ή τμήματα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, υποχρεούται: 
 
   5.1.1  Να δηλώσει τους προτεινόμενους υπεργολάβους και 
το αντικείμενο και ποσοστό της υπεργολαβίας. 
 
   5.1.2  Να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των 
υπεργολάβων (δηλώσεις συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων μέσων και 
την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης εργασίας για την υλοποίηση της σύμβασης.  
 
   5.1.3  Προς τούτο, να συμπληρώσει και επισυνάψει στην 
τεχνική προσφορά τον ακόλουθο πίνακα : 
 

Περιγραφή τμήματος 
σύμβασης  που προτίθεται ο 
οικονομικός φορέας να 
αναθέσει σε υπεργολάβο 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
δήλωσης 
συνεργασίας 

    

    

 
  5.2. Σημειώνεται ότι: 
 
   5.2.1  Η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται 
σκόπιμο για την ορθή διεξαγωγή της, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– την 
προσκόμιση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους 
υπεργολάβους. 
 
   5.2.2  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβαίνει σε διακρίσεις 
κατά δυνητικών υπεργολάβων με βάση την εθνικότητα των τελευταίων 
 
   5.2.3  Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος 
χρησιμοποιεί υπεργολάβους, οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 
έως και 6 του άρθρου 9, του Ν.3978/11 ισχύουν και για τους υπεργολάβους. 
 
  5.3 Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να συμπεριλάβει στο 
φάκελο τεχνικής προσφοράς υπεύθυνη δήλωση της παρ.4, του άρθρου 8, του 
Ν.1599/1986, δίχως να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία λαμβάνει 
γνώση και δεσμεύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 2-4 και παρ. 6 
του ν.3978/11. 
 
  5.4. Ο οικονομικός φορέας, ως προσωρινός ανάδοχος, προσκομίζει για 
κάθε υπεργολάβο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. Λόγο αποκλεισμού αποτελεί η μη συμμόρφωση των δηλωθέντων 



Σελ. 66 

υπεργολάβων με τους όρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά στον 
υποψήφιο ανάδοχο. 
 
 6. Λοιπά δικαιολογητικά: 
 
Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.1 
έως και 6.4 
  6.1 Συμπληρωμένο το  αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με τίτλο 
«Έντυπο Συμμόρφωσης προς Τεχνική Προδιαγραφή », υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες 
συμπλήρωσης βρίσκεται στο Παράρτημα «Β» της τεχνικής προδιαγραφής υπηρεσιών 
επισκευής υλικών. 
 
  6.2 Αναλυτικός πίνακας των προσφερόμενων υπηρεσιών.  
  
  6.3 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986, με 
την οποία ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι θα παρέχει για έκαστο επισκευασμένο 
υλικό τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 της Τεχνικής Προδιαγραφής 
Επισκευής Υλικών. 
 
  6.4 Κατάσταση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικού του 
γραφείου και των τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα του υποψήφιου αναδόχου (εφόσον 
υπάρχει). 
 
 

Άρθρο 5ο  
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

 
 Δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς πέραν των 
καθοριζομένων στο άρθρο 7, «Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς». 
 
  

Άρθρο 6ο  
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
 1. Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής Επάρκειας: 
 
  1.1. Για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3978/2011, ο προσωρινός ανάδοχος, απαιτείται να 
καταθέσει δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών, το τελευταίο έτος πριν τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, με κατ’ ελάχιστο ύψος κύκλου εργασιών τουλάχιστον 50% 
της εκτιμώμενης αξίας της προσφοράς του υποψηφίου. 
 
 2. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας: 
 
  2.1 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς 
του, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.3978/2011, ο προσωρινός ανάδοχος απαιτείται να 
καταθέσει κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν ή των 
κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν , κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία 
έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα 
αν αυτοί είναι δημόσιοι ή ιδιώτες. 
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Άρθρο 7ο  
Εγγύησεις 

 
  Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
παραρτήματος «Α’»της παρούσης και συγκεκριμένα : 
 
 1. Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με παρ.1, άρθρου 16 του 
παραρτήματος «Α».  
 
 2.  Εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με παρ.2, 
άρθρου 16 του παραρτήματος «Α».  
  
 3. Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα με παρ.3, άρθρου 16 και 
παρ.4 άρθρου 31 του παραρτήματος «Α».  
 
 4. Εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το παρ.3, άρθρου 16 
του παραρτήματος «Α».  
 
 

Άρθρο 8ο  
Κωδικοποίηση Υλικών 

 
 Δεν τυγχάνει εφαρμογής σε σύμβαση Υπηρεσιών. 
 
 

Άρθρο 9ο  
Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών 

 
 1. Η παραλαβή των επισκευάσιμων υλικών θα πραγματοποιηθεί Ex-Works - 
INCOTERMS 2010, στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ (Α.Β. Ελευσίνας). Η μεταφορά 
τους, από τις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ στις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού 
φορέα, θα υλοποιηθεί με πλήρη ευθύνη και κόστος του αναδόχου. 
 
  2. Η μεταφορά και η παράδοση των επισκευασμένων υλικών κατά την 
επιστροφή τους θα γίνει με όρους DELIVERY DUTY PAID-INCOTERMS 2010 στις 
εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ. 

 
 

Άρθρο 10ο  
Ασφάλιση Ειδών  

 
 1. Οι απαιτήσεις ασφάλισης των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 35 
του ν.3433/06, έχουν ως ακολούθως:  
  
  1.1. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του οικονομικού φορέα, 
και το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του. 
 
  1.2. Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τη 
μεταφορά των συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική εταιρία με κάλυψη όλων των κινδύνων 
με βάση την αρχή της καθολικότητας των κινδύνων. 
 

 1.3. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι 

πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του 

Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 
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 2.  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 εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης 
(transit) του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε ημέρες από την άφιξή 
τους. 
 
 3. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών στην 
τρέχουσα ποιοτική κατάσταση προσαυξημένη κατά 5%. Το κόστος υλικών σε 
επισκευάσιμη κατάσταση (carcass) θα υπολογίζεται στο 20% της αξίας του αντίστοιχου 
καινούριου υλικού. 
 
 4. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας ο Προμηθευτής δύναται κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης του Αγοραστή να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού, με άλλο 
επιδεχόμενο αξιοποίησης, ανάλογης ποιοτικής κατάστασης. 
 
 

Άρθρο 11ο  
Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

 
 1. Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των υπηρεσιών επιθυμητό να γίνει 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των αντίστοιχων επισκευασίμων. 
 
 2. Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των προς επισκευή υλικών και η 
παραλαβή των εύχρηστων εξ επισκευής θα διενεργηθεί στο 201ΚΕΦΑ (Α.Β Ελευσίνας)  
 
 3. Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση  των υλικών προς επισκευή θα 
διενεργηθεί Εx Works-Incoterms 2010 και μετά την επιθεώρηση/επισκευή τους θα γίνει με 
όρους DDP (DELIVERY DUTY PAID) - Incoterms 2010, στο 201ΚΕΦΑ (Α.Β Ελευσίνας). 
 
 4. Ο Αγοραστής θα συνδράμει τον Προμηθευτή για την εξασφάλιση των 
αδειών και για τον εκτελωνισμό των υλικών κατά την εξαγωγή / εισαγωγή τους από 
την/στην Ελληνική  επικράτεια. 

 
 

Άρθρο 12ο  
Δείγματα των προς Παράδοση Ειδών 

 
 Δεν απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων. 
 
 

Άρθρο 13ο  
             Παραλαβές Ειδών 
 
 1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών 
διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή ελέγχου και παραλαβών, με την παρουσία 
του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή υλικού. 
 
 2. Η ποιοτική παραλαβή οποιουδήποτε συμβατικού είδους γίνεται με τους 
παρακάτω τρόπους αθροιστικά: 
 
  2.1 Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 
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  2.2 Με πρακτική δοκιμή ή έλεγχο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης 
που τα συνοδεύουν (OEM COC κλπ) , η δε ποσοτική παραλαβή με καταμέτρηση. Οι 
τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Επισκευής 
Υλικών . 
 
 3. Η παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου 
και Παραλαβών της ΥΕΕΠΠ/ΠΑ. 
 
 4. Η παραλαβή των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από 
την παράδοση των ειδών από τον ανάδοχο. 
 
 

Άρθρο 14ο  
         Πληρωμή 
 
 1. Η πληρωμή θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ. 
 
 2. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 30 % της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρ. 4. του άρθρου 31 
του παραρτηματος «Α» της παρούσας. 
 
 3. Επιτρέπεται η διενέργεια τμηματικών πληρωμών για τμηματικές 
παραδόσεις υλικών. 
 
 4. Το αντικείμενο της σύμβασης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2859/2000. 
 
 5. Με την επιφύλαξη των καθοριζόμενων στην παρ. 4. του άρθρου 31 του 
παραρτηματος «Α» της παρούσας, είναι δυνατή η πληρωμή με άνοιγμα ενέγγυας 
ανέκκλητης πίστωσης για τις προμήθειες από εταιρεία που έχει την έδρα εγκατάστασής 
της αποκλειστικά στο εξωτερικό. 
 
 

 

 Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
                                                                                          Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ.  15/2019) 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Δ΄» 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ» 

 
 
 
 
 
 
    17  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

 
 
 
 
      
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
                                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

  

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

4.1 Ορισμός Υλικού  

4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων - Φυσικά Χαρακτηριστικά  

4.3 Αξιοπιστία  

4.4 Δυνατότητα Συντήρησης  

4.5 Περιβάλλον (Φυσικό και Τεχνητό)  

4.6 Σχεδίαση και Κατασκευή  

4.6.1 Εναλλαξιμότητα  

4.6.2  Επισήμανση Υλικού  

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

5.1 Συσκευασία  

5.2 Επισήμανση Συσκευασίας Μεταφοράς  

6.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

6.1 Διασφάλιση Ποιότητας  

6.2 Συνοδευτικά Έγγραφα  

6.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές  

7  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης  

7.1.1 Τεχνικά Δεδομένα  

7.1.2 Τεχνική Βοήθεια  

7.1.3 Εφοδιαστική Υποστήριξη  

7.1.4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  

7.1.5 Εν Συνεχεία Υποστήριξη  

7.1.6 Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού  

7.1.7 Συμβάντα Χρηστών  

7.1.8 Υποστήριξη σε Περιστατικά Ασφάλειας Πτήσεων - Εδάφους  

7.1.9 Διαχείριση Διαμόρφωσης  

7.1.10 Τεχνολογικός Κίνδυνος   
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7.1.11 Δυνατότητα Υποστήριξης  

7.2 Εγγυήσεις  

7.3 Ασφάλεια Εφοδιασμού  

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

8.1 Παραλαβή – Παράδοση  

8.2 Εμπιστευτικότητα  

9.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

10.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

10.2 Συντμήσεις – Συντομογραφίες  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» – ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (Τ.Π.) είναι ο καθορισμός των 
απαιτήσεων της Υπηρεσίας για την προμήθεια υλικών για χρήση στο μη επανδρωμένο 
σύστημα αεροσκαφών τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα εν λόγω υλικά 
αφορούν σε ανταλλακτικά του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ και του 
αεροκινητήρα τύπου Zanzottera 498i Pro B που φέρει το αεροσκάφος, καθώς και σε 
επίγειο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την συντήρηση του αεροσκάφους. 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 2.1 ISO 9001:2008, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

 2.2 STANAG 3150, Codification-Uniform System of Supply Classification 

 2.3 STANAG 3151, Codification-Uniform System of Item Identification 

 2.4 STANAG 4177, Codification-Uniform System of Data Identification 

 2.5 STANAG 4199, Codification-Uniform System of Exchange of Materiel 
Management Data 

 2.6 STANAG 4671, UAV Airworthiness Requirements 

 2.7 MIL-STD-461F, Requirements for the Control of Electromagnetic Interference 
Characteristics of Subsystems and Equipment. 

 2.8 MIL-STD-462, Measurements of Electromagnetic Interference Characteristics 

 2.9 MIL-STD-464 Electromagnetic Environmental Effects, Requirements for 
Systems. 

 2.10 Ν.3978/2011 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους 
τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. 

 2.11 MIL-STD-810G Environmental Engineering Considerations and Laboratory 
Tests 

 2.12 MIL-HDBK-472 Maintainability Prediction 

 2.13 MIL-STD-1390 Level Of Repair Analysis (LORA)  

 2.14 MIL-HDBK-310 Global Climatic Data For Developing Military Products 

 2.15 MIL-STD-882D System Safety 

 2.16 MIL-STD-2073 Practice For Military Packaging  

 2.17 MIL-STD-129 Military Marking For Shipment And Storage  

 2.18 MIL-STD-130N Military Standard Practice for Identification Marking 

 2.19 ASTM-D-3951: Standard Practice for Commercial Packaging 

 2.20 ASTM-D-5077: Standard Terminology Relating to Electrostatic Discharges 
(ESD) Packaging Materials. 

 2.21 AcodP-2, Allied Codification Publication 2, NATO Classification 

 2.22 Κανονισμός 2195/2002, Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων. 

 2.23 ANSI/IEC 60529, Degrees of Protection Provided by Enclosures  

 2.24 Κανονισμός CLP-EC1272, Classification, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures 
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 2.25 MIL-DTL-38999L, General Specifications for Connectors, Electrical, Circular, 
Miniature, High Density, Quick Disconnect, Environment Resistant 

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας Τ.Π. 
Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης εφαρμόζεται η τελευταία 
έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της 
παρούσας Τ.Π.  με μνημονευόμενα πρότυπα κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την 
προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

3.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 3.1 Τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. ταξινομούνται ως 
ακολούθως: 

    α/α 
System / Item 
/ Software / 
Servicing 

 NATO Supply 
Classification 

Group 
(NSCG) Code 

CPV Code CPV Description 

1 Propeller 
1610 – Aircraft 
Propellers and 
Components 

34731000-0 Μέρη Αεροσκαφών 

2 
Cylinder Head 
Temperature 
Cable 

5995 – Cable, Cord 
and Wire 
Assemblies 

34731500-5 
Μέρη Κινητήρων 
Αεροσκαφών 

3 
Shock 
Absorbers 

5342 – Hardware, 
Weapon System 

34731000-0 Μέρη Αεροσκαφών 

4 
Main Wheel 
Tire 

1620 – Aircraft 
Landing Gear 
Components 

34731800-8 
Ελαστικά Επίσωτρα 
Αεροσκαφών 

5 
Main Wheel 
Tube 

1620 – Aircraft 
Landing Gear 
Components 

34731800-8 
Ελαστικά Επίσωτρα 
Αεροσκαφών 

6 
Inclinometer 
Assembly 

4920 – Aircraft 
Maintenance and 
Repair Shop 
Specialized 
Equipment 

34741000-3 
Εξοπλισμός 
Αεροσκαφών 

7 Service Cable 

4920 – Aircraft 
Maintenance and 
Repair Shop 
Specialized 
Equipment 

34741000-3 
Εξοπλισμός 
Αεροσκαφών 

 

 3.2 Η ταξινόμηση της παραγράφου 3.1 ανωτέρω είναι απαραίτητη για λόγους 
Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Logistics Support), συμμαχικών υποχρεώσεων ΝΑΤΟ 
(STANAG’s 3150 και 3151) και απαιτήσεων νομοθεσίας (Άρθρα 47 και 97 του Ν. 
3978/2011). Πραγματοποιείται σύμφωνα με: 

  3.2.1  Το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (κωδικός CPV, 
Κανονισμός 2195/2002) 

   3.2.2  Την Κωδικοποίηση ΝΑΤΟ (NATO Codification System, ACodP2/3, 
https://eportal.nspa.nato.int).  
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4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 4.1 Ορισμός Υλικού 

 

  4.1.1  Propeller 

Δίφυλλη έλικα, σταθερού βήματος, η οποία προσαρμόζεται στον αεροκινητήρα τύπου 

Zanzottera 498i Pro B που φέρει το αεροσκάφος ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ. 

 

Σχήμα 1 - Έλικα Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

 

   4.1.2  Cylinder Head Temperature Cable 

Αισθητήρας, ο οποίος τοποθετείται στην κεφαλή του αριστερού κυλίνδρου του 
αεροκινητήρα τύπου Zanzottera 498i Pro B και παρέχει την ένδειξη της θερμοκρασίας 
λειτουργίας του αεροκινητήρα. 

 

 

Σχήμα 2 - Cylinder Head Temperature Cable Αεροκινητήρα Τύπου Zanzottera 
498i Pro B  

   4.1.3  Shock Absorbers  

Ελαστικό εξάρτημα, το οποίο τοποθετείται στη βάση στήριξης του ηλεκτροπτικού 
συστήματος τύπου DSP-1 και QUAD που φέρει το αεροσκάφος ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ και 
χρησιμοποιείται για την απορρόφηση και απόσβεση των κραδασμών που αναπτύσσονται 
κατά την πτήση και την τροχοδρόμηση του αεροσκάφους. 

 

Σχήμα 3 - Shock Absorber Ηλεκτροπτικού Συστήματος Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

   4.1.4  Main Wheel Tire  
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Ελαστικό επίσωτρο του τροχού του κυρίως συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους, 
το οποίο εξασφαλίζει καλή πρόσφυση και αντοχή στις εξωτερικές καταπονήσεις κατά την 
απογείωση, προσγείωση και τροχοδρόμηση του αεροσκάφους. 

 

Σχήμα 4 - Main Wheel Tire Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

 

   4.1.5  Main Wheel Tube  

Αεροθάλαμος (σαμπρέλα) από λεπτό ελαστικό, το οποίο τοποθετείται εσωτερικά του Main 
Wheel Tire και πληρώνεται με πεπιεσμένο αέρα μέσω βαλβίδας. 

 

Σχήμα 5 - Main Wheel Tube Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

 

   4.1.6  Inclinometer Assembly  

Όργανο για την μέτρηση της γωνίας των πηδαλίων κλίσης, ανόδου – καθόδου και 
διεύθυνσης του αεροσκάφους. Χρησιμοποιείται κατά την συντήρηση του αεροσκάφους, 
για την εκτέλεση του λειτουργικού ελέγχου του συστήματος ελέγχου πτήσης (Flight Control 
System). 

 

Σχήμα 6 - Inclinometer Assembly Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

 

   4.1.7  Service Cable  

Καλώδιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την διασύνδεση του αεροσκάφους με φορητό Η/Υ, 
προκειμένου μέσω κατάλληλου λογισμικού να εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης. 
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   Σχήμα 7 - Service Cable Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

 

  4.1.8  Η τρέχουσα διαμόρφωση των υλικών των παραγράφων 4.1.1 έως 4.1.7 
για το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ είναι η κάτωθι: 

Περιγραφή P/N Cage Code 

Propeller 222363-E SJ738 

CHT Cable Assy ELC00099-A SJ738 

Shock Absorber 221854 SJ738 

Main Wheel Tire 064991 D8793 

Main Wheel Tube 064292 D8793 

Inclinometer Assy MCH00069-A SJ738 

Service Cable ELC00054 SJ738 

  

 4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων – Φυσικά Χαρακτηριστικά 

  4.2.1  Propeller 

    4.2.1.1 Να διαθέτει τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του υλικού 
Propeller, P/N: 222363-E, Cage Code: SJ738 ή ισοδύναμου και να αποτελεί μέρος του 
εγκεκριμένου Σχεδίου Τύπου του αεροσκάφους τύπου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ». 

    4.2.1.2 Να είναι σταθερού βήματος. 

    4.2.1.3 Να διαθέτει δύο πτερύγια (blades). 

    4.2.1.4  Η διάμετρος της έλικας (max span) να ισούται με 80 cm.  

    4.2.1.5 Οι διαστάσεις της αεροτομής έκαστου πτερυγίου (aerofoil 
size) να ισούνται με 21,0 x 18,0 mm. 

    4.2.1.6 Να είναι κατασκευασμένη από στρωματοειδές ξύλο 
(laminated wood). 

    4.2.1.7 Να διαθέτει δεξιόστροφη περιστροφή (right hand rotation). 

    4.2.1.8 Να διαθέτει design constant station radius ίση με 21,0 mm. 

    4.2.1.9  Να διαθέτει Hub shaft accommodation style : extended shaft 
with mounting holes. 

    4.2.1.10  Το βάρος της έλικας να ισούται με 864 gr +/- 10 gr. 
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  4.2.2 Cylinder Head Temperature Cable 

 

    4.2.2.1 Να διαθέτει τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του υλικού 
Cylinder Head Temperature Cable, P/N: ELC00099-A, Cage Code: SJ738 ή ισοδύναμου 
και να αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου Σχεδίου Τύπου του αεροσκάφους τύπου 
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ». 

    4.2.2.2 Ο αισθητήρας μέτρησης της θερμοκρασίας να είναι  
thermocouple τύπου Κ. 

    4.2.2.3 Να διαθέτει εύρος μέτρησης θερμοκρασίας οπωσδήποτε και 
κατ’ ελάχιστον έως 300 °C. 

    4.2.2.4 Να διαθέτει ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας μεγαλύτερης 
του +/-0.4% της ένδειξης (reading) ή +/- 1.1°C.  

    4.2.2.5 Το υλικό κατασκευής του δακτυλίου προσαρμογής να είναι 
χαλκός. 

    4.2.2.6 Να διαθέτει χρόνο απόκρισης (response time) 500 ms. 

    4.2.2.7 Η εσωτερική διάμετρος του δακτυλίου προσαρμογής (Α) να 
ισούται με 10 mm. (απεικονίζεται στο Σχήμα 8) 

    4.2.2.8 Η εξωτερική διάμετρος του δακτυλίου προσαρμογής (Β) να 
ισούται με 21,5 mm. (απεικονίζεται στο Σχήμα 8) 

    4.2.2.9 Το μήκος του καλωδίου να ισούται τουλάχιστον με 42 
cm.(απεικονίζεται στο Σχήμα 8) 

    4.2.2.10 Να διαθέτει mini male plug thermocouple connector με flat 
pins type K. 

    4.2.2.11  Να διαθέτει ungrounded sensing junction. 

    4.2.2.12  Να διαθέτει Lead Wire: stainless steel over-braiding over 
Teflon™ insulated, stranded wires, 24 gage. 

 

Σχήμα 8 - Cylinder Head Temperature Cable Αεροκινητήρα Τύπου Zanzottera 
498i Pro B  

  4.2.3 Shock Absorber 

 

     4.2.3.1 Να διαθέτει από 10 έως 25 Hz Natural frequency. 

     4.2.3.2 Να διαθέτει 2,5 Max Transmissibility at resonance  

     4.2.3.3 Να διαθέτει 1:0,8 Axial/Radial frequency ratio  

     4.2.3.4 Να διαθέτει Neoprene ή Silicone Resilient element 

     4.2.3.5 Να διαθέτει VHDS silicone gel Damping medium 
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     4.2.3.6 Να διαθέτει Stainless steel, passivated, Metal parts  

     4.2.3.7 Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας  από -40 έως 
+90 οC 

     4.2.3.8 Το βάρος του να ισούται με 148 gr. 

     4.2.3.9 Να διαθέτει 5-11 lbs Airborne Load Rating  

     4.2.3.10 Να διαθέτει 8-18 lbs Vehicular Load Rating  

     4.2.3.11 Να διαθέτει 0,5 inch Shock Travel Capability 

     4.2.3.12 Να διαθέτει 0,20 Damping Ratio C/Cc  

     4.2.3.13 Να διαθέτει 1:0,6 Axial-to-Radial stiffness ratio 

     4.2.3.14 Να καλύπτει τις κάτωθι απαιτήσεις:  

 

    4.2.3.15 Να έχει τις κάτωθι διαστάσεις σε cm: 

 

  4.2.4 Main Wheel Tire 

    4.2.4.1 Να είναι αεροπορικού τύπου. 

    4.2.4.2 Να είναι τύπου 260 x 85 (3.00 – 4) 6 PR. 

    4.2.4.3 Να διαθέτει 6 στρώσεις λινών (6 Ply Rating).  

    4.2.4.4 Να διαθέτει Rib Profile. 

    4.2.4.5 Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ίση με 260 mm 

    4.2.4.6 Να διαθέτει 85 mm πλάτος πέλματος. 

    4.2.4.7 Το βάρος του να ισούται με 880 gr  

    4.2.4.8 Να διαθέτει 400 Kg Static Load. 

  4.2.5 Main Wheel Tube 

    4.2.5.1 Να είναι τύπου 260 x 85 / 3.00 – 1 Inner Tube  
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    4.2.5.2 Να διαθέτει βαλβίδα πλήρωσης τύπου 90o - 32G (90 
degrees – 32 mm length) 

    4.2.5.3 Το βάρος του να ισούται με 160 gr. 

  4.2.6 Inclinometer Assy  

    4.2.6.1 Να διαθέτει εύρος μέτρησης (Degree Range) +/- 50 o. 

    4.2.6.2 Να διαθέτει ανάλυση (Resolution) 1o  

    4.2.6.3 Να διαθέτει ακρίβεια (Accuracy) 0,1 o 

    4.2.6.4 Οι διαστάσεις του να ισούνται με 24 cm x 13 cm. 

    4.2.6.5 Να προσαρμόζεται επί των επιφανειών ελέγχου πτήσης του 
αεροσκάφους μέσω συνδετήρα σύσφιξης (clamp). 

    4.2.6.6 Να διαθέτει ελευθερία περιστροφής 270o ως προς τον 
κάθετο άξονά του. 

    4.2.6.7 Το βάρος του να ισούται με 266 gr +/-50 gr. 

  4.2.7 Service Cable 

    4.2.7.1 Να διαθέτει τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του υλικού 
Service Cable, P/N: ELC00054, Cage Code: SJ738 ή ισοδύναμου 

    4.2.7.2 Η διασύνδεσή του με το αεροσκάφος τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ να 
πραγματοποιείται μέσω φίσσας (connector) τύπου D38999/26WB35SN, σύμφωνα με το 
πρότυπο MIL-DTL-38999L ή ισοδύναμου.  

    4.2.7.3 Η διασύνδεσή του με τον φορητό Η/Υ να πραγματοποιείται 
μέσω θύρας USB. 

    4.2.7.4 Να εξασφαλίζει την επικοινωνία του λογισμικού Service II 
version 3.34 που είναι εγκατεστημένο στον φορητό Η/Υ, με το λογισμικό UMAS version 
1.50B που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή του αεροσκάφους τύπου 
ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ. 

 4.3 Αξιοπιστία 

   4.3.1  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει υλικά προσφάτου 
κατασκευής, καινούργια (αμεταχείριστα), αναγραφόμενου του έτους κατασκευής.  

  4.3.2  Τα υλικά Main Wheel Tire, Main Wheel Tube και Shock Absorbers 
θα πρέπει να κατασκευασμένα το ίδιο έτος ή σε μεταγενέστερο από το έτος διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού.  

   4.2.3  Τα υλικά Propeller και Cylinder Head Temperature Cable δεν 
μπορούν να είναι κατασκευής παλαιότερης του ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης 
των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών. 

  4.2.4  Τα υλικά Inclinometer Assy και Service Cable, δεν μπορούν να είναι 
κατασκευής παλαιότερης των δύο ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 
των υποψηφίων προμηθευτών. 

   4.3.5  Δεν γίνονται δεκτοί τύποι των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει 
ή τελεί υπό κατάργηση.  

   4.3.6  Είναι επιθυμητό όλα τα υλικά (συγκροτήματα, υποσυγκροτήματα, 
παρελκόμενα) να είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ άλλως τυγχάνει  εφαρμογή η ρήτρα  
κωδικοποίησης (STANAG 3150, 3151, 4177 και 4199).  

   4.3.7  Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι κατασκευασμένα με επιμέλεια και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ ή/και διεθνώς από αναγνωρισμένο 
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οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία. 

   4.3.8  Η κατασκευή των προσφερόμενων υλικών θα γίνει από εργοστάσια 
με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα παροχής 
τεχνικής υποστήριξης. 

   4.3.9  Τα προσφερόμενα υλικά να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας 
του MIL-STD-882D ή ισοδύναμου. 

   4.3.10 Τα υλικά Propeller και Cylinder Head Temperature Cable να 
πληρούν τις απαιτήσεις αξιοπλοïμότητας που καθορίζονται στην STANAG 4671 ή 
ισοδύναμη.  

 

 4.4 Δυνατότητα Συντήρησης 

   4.4.1   Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ρητώς απαιτήσεις 
προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού, ορίων επιθεώρησης, διακρίβωσης και 
ορίων υλικών χρονικής αντικατάστασης για τα προσφερόμενα υλικά. Με τον όρο 1ος βαθμός 
συντήρησης υποδηλώνονται οι εργασίες αφαιροτοποθέτησης του υλικού από το μείζον 
συγκρότημα, εκτέλεσης λειτουργικού ελέγχου, ρυθμίσεων και επιθεώρησης του υλικού. Με 
τον όρο 2ος βαθμός συντήρησης υποδηλώνονται οι εργασίες επιθεωρήσεων, ρυθμίσεων, 
επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων και συγκροτημάτων. 

   4.4.2  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις διαδικασίες εκτέλεσης 
των εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού και τις διαδικασίες 
διακρίβωσης, για τα προσφερόμενα υλικά. 

   4.4.3  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει διαδικασίες 
απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι οποίες αφορούν σε επισκευή, ρυθμίσεις, ή 
αντικατάσταση εξαρτημάτων και συγκροτημάτων για τα υλικά Propeller, Cylinder Head 
Temperature Cable, Inclinometer Assy και Service Cable (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

   4.4.4. Η συντηρησιμότητα (Maintainability) των προσφερόμενων υλικών να 
ακολουθεί τις προδιαγραφές του MIL-HDBK-472 ή ισοδύναμου. 

   4.4.5  Η επισκευασιμότητα (Repairability) των προσφερόμενων υλικών να 
είναι σύμφωνα με το  MIL-STD-1390 ή ισοδύναμου. 

   4.4.6  Η πολιτική συντήρησης των προσφερόμενων υλικών να εξασφαλίζει, 
χωρίς να συντελείται υπερσυντήρηση, την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, την αξιοπιστία  των 
προσφερόμενων υλικών και την ποιότητα των τεχνικών εργασιών,  χρησιμοποιώντας τους 
ελάχιστους δυνατούς πόρους και μέσα (εργατοώρες, συνολικός χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
συντήρησης, Μέσα Υποστήριξης, υποδομές, τεχνικά δεδομένα και ικανότητες προσωπικού). 

   4.4.7  Η εκτέλεση της προγραμματισμένης και απρογραμμάτιστης 
συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού των προσφερόμενων υλικών, να εκτελείται όσο το δυνατόν 
με μέσα, εργαλεία και υποδομές που διαθέτει η Υπηρεσία, ενώ η χρήση ειδικών μέσων και 
εργαλείων να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο. 

 

 4.5 Περιβάλλον (Φυσικό και Τεχνητό) 

   4.5.1  Τα προσφερόμενα υλικά που φέρονται από το αεροσκάφος να 
επιχειρούν / λειτουργούν σε συνθήκες περιβάλλοντος Basic Regional Surface 
Environment και Atmospheric Profile at 5 Km, όπως αυτές ορίζονται στο MIL-HDBK-310 ή 
ισοδύναμο. O εργαστηριακός έλεγχος συμμόρφωσής τους στις ανωτέρω προδιαγραφές 
να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το MIL-STD-810G ή ισοδύναμο. 
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   4.5.2  Τα προσφερόμενα υλικά που φέρονται από το αεροσκάφος να 
επιχειρούν / λειτουργούν σε περιβάλλον πτήσης, εκτός συμπιεζόμενης καμπίνας. 

   4.5.3  Θερμοκρασία Αποθήκευσης (Storage Temperature Range): 
Τουλάχιστον στο διάστημα (-40°C) έως (+80°C). 

   4.5.4  Στεγανότητα (Sealing): Συμμόρφωση τουλάχιστον με το πρότυπο 
IP65 ή ισοδύναμο, για προστασία από τη σκόνη (Dust Protection) και υγρά (Fluids 
Protection). 

  4.5.5  Τα υλικά Propeller και Cylinder Head Temperature Cable να επιχειρούν / 
λειτουργούν σε περιβάλλον δονήσεων (Vibration Environment) μεγαλύτερο των 20 G , 0 
έως Peak, για 15-500Ηz. O εργαστηριακός έλεγχος συμμόρφωσης των υπόψη υλικών στις 
ανωτέρω προδιαγραφές να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το MIL-STD-810G ή 
ισοδύναμο. 

   4.5.6  Επιτάχυνση (Operational Acceleration): Αντοχή σε επιτάχυνση 
μεγαλύτερη των 5G και στους τρεις (3) άξονες. 

   4.5.7  Electromagnetic Interference and Compatibility (Ηλεκτρονική Παρεμβολή 
και Συμβατότητα): Συμμόρφωση με τα πρότυπα MIL-STD-461F, MIL-STD-462, MIL-STD-
464 ή ισοδύναμα αυτών. 

 

4.6 Σχεδίαση και κατασκευή 

   4.6.1  Εναλλαξιμότητα 

    4.6.1.1 Αποδεκτά δύναται να είναι υλικά που χαρακτηρίζονται 
«ισοδύναμα» κατά τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του 
προσφερόμενου υλικού ή από Κρατικές-Διεθνείς Αρχές Διασφάλισης αξιοπλοïμότητας. 

    4.6.1.2 Με τον όρο «ισοδύναμο» νοείται το υλικό το οποίο έχει τα ίδια 
φυσικά, τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά με το αντικαθιστάμενο και ταυτόχρονα 
έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως ως πλήρως εναλλακτό του υλικού του συγκεκριμένου 
κατασκευαστή, όπως αυτό καθορίζεται από το P/N του και το Cage Code του, δύναται δε 
να συναρμολογηθεί, να λειτουργήσει και να χρησιμοποιηθεί με τα υπόλοιπα 
υποσυγκροτήματα του κυρίου υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και 
επιδόσεων. Ο αρχικός κατασκευαστής του προσφερόμενου  υλικού (ΟΕΜ) φέρει την 
ευθύνη να αποδείξει ότι το «ισοδύναμο» υλικό της προσφοράς καλύπτει πλήρως τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης και δύναται να θεωρηθεί ως πλήρως εναλλακτό. Σε κάθε 
περίπτωση ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει δοκιμές πεδίου, προκειμένου 
να πιστοποιήσει στην πράξη ότι το προσφερόμενο ως «ισοδύναμο» υλικό είναι πλήρως 
κατάλληλο για χρήση στο Σύστημα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ. 

    4.6.1.3 Η εν λόγω εναλλαξιμότητα αφορά στα κύρια συγκροτήματα των 
προσφερόμενων υλικών, ενώ παράλληλα καλύπτει και τις τυχόν απαιτήσεις εσωτερικής 
εναλλαξιμότητας των συνθετικών μερών και εξαρτημάτων αυτών. 

    4.6.1.4 Τα προσφερόμενα υλικά και τα υποσυστήματα αυτών με ίδιο 
P/N, Cage Code να είναι μεταξύ τους εναλλάξιμα. 

   4.6.2  Επισήμανση Υλικού  

    4.6.2.1 Τα υλικά να σημαίνονται βάσει τοu προτύπου MIL-STD-130N ή 
ισοδύναμου. 

    4.6.2.2 Η σήμανση επί των υλικών να πληροί τις ανάγκες 
ιχνηλασιμότητας (traceability) τόσο κατά τη χρήση τους όσο και σε περιπτώσεις αστοχιών 
– ελαττωματικότητας (Reverse Logistics). 
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    4.6.2.3 Η σήμανση να γίνεται σε ενδεικνυόμενη – κατάλληλη επί των 
υλικών θέση ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία τους, η χρήση τους, καθώς και τα 
φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

    4.6.2.4 Η δομή των συστατικών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
για τη σήμανση να είναι η κατάλληλη ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία, η χρήση και 
να μην αλλοιώνονται τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. 

    4.6.2.5 Η σήμανση δύναται να γίνεται με μεταλλικές ταμπέλες 
αναγνώρισης (identification plates) ή άλλες ετικέτες αναγνώρισης (identification tags – 
labels – bands) οι οποίες θα εφαρμόζονται με ασφάλεια επί του υλικού ή με την απευθείας 
εφαρμογή της σήμανσης (printing) επί του υλικού.   

    4.6.2.6 H σήμανση να γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. 

    4.6.2.7 Η  επιλεγμένη θέση, το μέγεθος και το περιεχόμενο της 
σήμανσης  να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αναγνωσιμότητας MRI (Machine Readable 
Information) και HRI (Human Readable Information). 

    4.6.2.8 Αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία σήμανσης των υλικών: 

 Ονομασία (Nomeclature) 

 Αριθμός Μητρώου και Αριθμός Σύμβασης (για Κύρια Υλικά) 

 Αριθμός Σειράς (Serial Number – S/N)  

 NCAGE Code 

 NATO Stock Number 

 LOT or BATCH Number, όπου προβλέπεται.  

 Χρήση γραμμωτού κώδικα (Bar Code) 

 Χρήση Προειδοποιητικών Ετικετών όπως π.χ. «AUTHORISED REMOVAL 
ONLY», «DO NOT REMOVE», όπου απαιτείται.  

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 5.1 Συσκευασία 

  5.1.1  Τα υλικά που θα προωθούνται στην Υπηρεσία, να συσκευάζονται 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP-ΕC1272/2008 (Classification Labelling and 
Packaging) ή ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 (Standard Practice for 
Commercial Packaging) και MIL-STD-2073 (Standard Practice for Military Packaging) ή 
ισοδύναμων.  

  5.1.2  Για τις περιπτώσεις συσκευασίας υλικών ευαίσθητων σε 
ηλεκτροστατικό φορτίο, η συσκευασία να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο   ASTM-D-5077 
[Standard Terminology Relating to Electrostatic Discharges (ESD) Packaging Materials] ή 
ισοδύναμο.  

  5.1.3  Τα κιβώτια συσκευασίας να είναι ανθεκτικά και στέρεα ανάλογα με 
το βάρος του συσκευασμένου (ων) υλικού/υλικών. 

  5.1.4  Σε περίπτωση που σε ένα κιβώτιο περιέχονται αντικείμενα 
διαφόρων βαρών, τα βαρύτερα να τοποθετούνται στο βάθος του κιβωτίου και πάνω από 
αυτά τα αμέσως ελαφρύτερα κ.ο.κ. 
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  5.1.5  Υλικά για τα οποία υπάρχουν ειδικά κιβώτια συσκευασίας να 
συσκευάζονται μόνο σε αυτά τα κιβώτια. Επίσης να αποφεύγεται η συσκευασία στα ειδικά 
αυτά κιβώτια άλλου είδους υλικών. 

  5.1.6  Τα υλικά εντός των κιβωτίων να υποστηρίζονται με ειδικά 
παρεμβάσματα για να αποφεύγονται τυχόν κακώσεις, θραύσεις, αλλοιώσεις κατά τη 
μετακίνηση. 

  5.1.7  Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά να συσκευάζονται σύμφωνα τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην εκάστοτε βιβλιογραφία των 
υλικών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ζημίες και οι αστοχίες κατά τον χειρισμό (picking & 
handling), την αποθήκευση και τη μεταφορά – διακίνηση αλλά και τυχόν αλλοιώσεις λόγω 
των περιβαλλοντικών συνθηκών (υγρασία, θερμοκρασία κλπ). 

  5.1.8  Οι ανωτέρω απαιτήσεις συσκευασίας αφορούν τόσο την πρωτογενή 
συσκευασία όσο και τη συσκευασία μεταφοράς - διακίνησης και αποθήκευσης, με σκοπό 
τον ορθό  χειρισμό και την προστασία του εκάστοτε υλικού από κάθε είδους φθορά – 
καταστροφή. 

  5.1.9  Τα υλικά να παραδίδονται χωρίς επιπρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση ή υποχρέωση της Υπηρεσίας για επιστροφή των ειδών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη συσκευασία τους.  

  5.1.10 Η Υπηρεσία και ο Προμηθευτής να μην παραλαμβάνουν υλικά 
συσκευασμένα σε μη κατάλληλη συσκευασία.  

  5.1.11 Η Υπηρεσία, μετά την παραλαβή των υλικών στον τόπο 
προορισμού τους και εφόσον διαπιστώσει ζημιά που οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή ή 
ακατάλληλη συσκευασία, υπαιτιότητας του Προμηθευτή, να τον ενημερώνει για τα 
ευρήματά της, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (π.χ φωτογραφία υλικού και 
συσκευασίας). Ο Προμηθευτής με τη σειρά του, να ενημερώνει την Υπηρεσία για την 
αποδοχή ή μη της υπαιτιότητάς του.  

  5.1.12 Στην περίπτωση υπαιτιότητας του Προμηθευτή, το υλικό να 
αποστέλλεται στις εγκαταστάσεις του για επισκευή - αντικατάσταση αδαπάνως για την 
Υπηρεσία. 

  5.1.13 Σε περίπτωση ζημιάς που οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή ή 
ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας της Υπηρεσίας για υλικά που επιστρέφονται στο 
πλαίσιο της Εγγύησης, ο Προμηθευτής να παρέχει κατάλληλη αιτιολόγηση (π.χ 
φωτογραφία υλικού και συσκευασίας) και να αποστέλλει προσφορά επισκευής του στην 
υπηρεσία. Η Υπηρεσία να ενημερώνει τον προμηθευτή για την αποδοχή ή μη της 
υπαιτιότητάς της, παρέχοντάς του περαιτέρω οδηγίες. 

 5.2 Επισήμανση Συσκευασίας Μεταφοράς 

  5.2.1  Οι συσκευασίες των υλικών που προωθούνται στην Υπηρεσία, να 
σημαίνονται κατά το πρότυπο MIL-STD-129 (Military Marking for Shipment and Storage) ή 
ισοδύναμο. 

  5.2.2  Η επιλεγμένη μέθοδος σήμανσης (Identification Marking 
Information) να αφορά τη σήμανση τόσο της αρχικής συσκευασίας (π.χ. unit packs) όσο 
και της ενδιάμεσης (π.χ. intermediate box) αλλά και εξωτερικής συσκευασίας (π.χ. exterior 
containers).  

  5.2.3  Οι αναγραφόμενες στη συσκευασία ενδείξεις και τυποποιημένα 
σύμβολα πρέπει να είναι ευανάγνωστα.  

  5.2.4  Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω στοιχεία που απαιτείται να 
αναγράφονται - περιέχονται επί της συσκευασίας ή επί της ετικέτας (labeling) σήμανσης 
της συσκευασίας (αναλόγως κάθε φορά εάν πρόκειται για την αρχική, την ενδιάμεση ή την 
τελική συσκευασία): 
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 Αριθμός Ονομαστικού (NATO stock number).(εφόσον υφίσταται)  

 Αριθμός Κατασκευαστή (P/N) 

 Κωδικός Κατασκευαστή (ΝCAGE code - MFC).  

 Περιγραφή Υλικού (στα Αγγλικά). 

 Ποσότητα.  

 Μονάδα Μέτρησης. 

 Εμπορικό Σήμα ή Επωνυμία του προμηθευτή – κατασκευαστή.  

 Contract number ή Purchase Order Number ή D/N. 

 Contract Line Number 

 Lot Number  (αριθμός παρτίδας), εφόσον προβλέπεται. 

 Serial number υλικού. 

 Shipment number. 

 Μικτό βάρος, όγκος και διαστάσεις. 

 Αριθμός κιβωτίων. 

 Επισήμανση ειδικής κατηγορίας υλικού [Hazardous Μaterials 
(HAZMAT), επικινδυνότητα για το προσωπικό – περιβάλλον, διαβάθμιση 
ασφαλείας, κλπ].  

 Επισήμανση ειδικού χειρισμού της συσκευασίας και του υλικού (π.χ. 
FRAGILE, κλπ). 

 Χρήση γραμμωτού κώδικα (Bar Code). 

  5.2.5  Επιπρόσθετα, να τοποθετείται πίνακας περιεχομένων υλικών 
(Κιβωτολόγιο - PACKING LIST) μέσα σε κάθε κιβώτιο ή σε κάθε παραδιδόμενο υλικό. Ένα 
αντίγραφο αυτού να τοποθετείται και στο εξωτερικό του κιβωτίου ή του υλικού, σε 
κατάλληλη - ευδιάκριτη θέση, σε αδιάβροχη θήκη, που να σημειώνεται κατάλληλα για 
εύκολη ανεύρεσή του (στην εξωτερική συσκευασία να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη 
«PACKING LIST ΕΝΤΟΣ» ή «PACKING LIST στο κιβώτιο Νο…»). Ο πίνακας 
περιεχομένων υλικών (Κιβωτολόγιο - PACKING LIST) να αναφέρει αναλυτικά το 
περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος. 

   5.2.6  Στο πλαίσιο του προτύπου MIL-STD-129 ή άλλου ισοδύναμου, 
δύναται να καθορίζεται ειδικότερα κατά τη σύναψη της Σύμβασης, η έκταση, το πλήθος 
των πληροφοριών – στοιχείων αλλά και ο τρόπος σήμανσης των συσκευασιών αναλόγως 
του είδους, της χρήσης και της φύσης του υλικού ώστε να καλύπτονται πλήρως οι τυχόν 
απαιτήσεις  της Υπηρεσίας. 

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 6.1 Διασφάλιση Ποιότητας  
 
   6.1.1  Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των 
προσφερόμενων υλικών ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 (ή ισοδύναμο) ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους αντικειμένων 
της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, στις εγγυήσεις και στην τεχνική υποστήριξη. 
 
   6.1.2  Ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο 
Προμηθευτής) πρέπει να είναι πιστοποιημένος με σύστημα  διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, παρέχοντας αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό, 
συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης για τη σχεδίαση των προσφερόμενων υλικών και 
των τυχόν υποκατασκευαστών του.  

   6.1.3  Ανάλογα του Προμηθευτή του υλικού, απαιτούνται:   

     6.1.3.1 Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ΟRIGINAL EQUIPMENT 
MANUFACTURER-O.E.M): Είναι κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία κατασκευαστών, 
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ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις κατασκευής – επισκευής για 
συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ 
είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού. Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ των 
υλικών, απαιτείται CoC αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του 
και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή. 

     6.1.3.2 Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής του υλικού: Δεν είναι 
ΟΕΜ, αλλά περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία είτε του Κύριου Υλικού, είτε του 
ευρύτερου συγκροτήματος/υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω υλικό. Στην 
περίπτωση που ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού, δεν είναι ΟΕΜ των επιμέρους 
υλικών, απαιτείται CoC είτε του  εν λόγω Κατασκευαστή, είτε των ΟΕΜ ενός εκάστου 
επιμέρους υλικού. Αμφότερα τα CoC θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το Τμήμα 
Διασφάλισης Ποιότητας του παρόχου του CoC και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον 
κωδικό αριθμό κατασκευαστή. 

     6.1.3.3 Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής, ο οποίος δεν είναι ΟΕΜ, 
και δεν περιλαμβάνεται ως κατασκευαστής στην Τεχνική Βιβλιογραφία είτε του Κύριου 
Υλικού, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος / υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω 
υλικό. Στην περίπτωση εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή επιμέρους υλικού, ο οποίος δεν 
είναι ΟΕΜ, και δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία του Κύριου Υλικού  θα 
πρέπει να αποδεικνύει την εξουσιοδότησή του. Ως εκ τούτου, απαιτείται πιστοποιητικό του 
ΟΕΜ, στο οποίο να φαίνεται ότι ο εν λόγω Κατασκευαστής (ως υποκατασκευαστής του 
ΟΕΜ: Subcontractor ή Under License), είναι εξουσιοδοτημένος από τον ΟΕΜ (ΟΕΜ 
Certified/Verified) για την κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού κατά το χρονικό διάστημα 
που διαρκεί η προμήθεια του υλικού. Επιπλέον, απαιτείται CoC αυτού, το οποίο να 
υπογράφεται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και να φέρει αναγραμμένο, 
μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του Κατασκευαστή. 

     6.1.3.4 Πιστοποιημένος Κατασκευαστής FAA-PMA (Parts 
Manufacturer Approval) του υλικού: Η πιστοποίηση FAA-PMA αφορά έγκριση και 
πιστοποίηση της FAA για σχεδιασμό, παραγωγή και πώληση υλικών για τοποθέτηση σε 
πιστοποιημένα προϊόντα (Α/Φ, Ε/Π, Α/Κ ή υποσυγκροτήματα αυτών). Η πιστοποίηση 
αποδεικνύεται με Technical Standard Order Authorization (TSOA-προκειμένου για τη 
σχεδίαση και την παραγωγή), και σε συνδυασμό με πιστοποιητικό FAA-PMA 
(προκειμένου για την αξιοπλοϊμότητα). Το τελικό αποτέλεσμα (FAA-PMA πιστοποίηση) 
είναι το ίδιο για τον αγοραστή-ΠΑ σε σχέση με την ΚΔΠ (Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας) 
και είναι αποδεκτό, εκτός και αν στην πιστοποίηση FAA-PMA υπάρχει περιορισμός 
(limitation). Στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής του υπό προμήθεια υλικού είναι 
πιστοποιημένος Κατασκευαστής FAA-PMA (Parts Manufacturer Approval), απαιτείται 
Technical Standard Order Authorization (TSOA) και πιστοποιητικό FAA-PMA. 

     6.1.3.5 Εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος 
Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου 
Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή. Στην περίπτωση που η 
πηγή προμήθειας του υλικού είναι εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος 
Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου 
Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή, πέραν των 
πιστοποιητικών των περιπτώσεων 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3 και 6.1.3.4 ανωτέρω ανά 
Κατασκευαστή που δηλώνεται, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του 
Κατασκευαστή ή του επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή, για 
την ιδιότητα της πηγής ως αντιπροσώπου/εκπροσώπου. 

     6.1.3.6 Για τις περιπτώσεις 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3 και 6.1.3.5, 
ανωτέρω ανά Κατασκευαστή που δηλώνεται, εναλλακτικώς και ισοδύναμα των ανωτέρω 
πιστοποιητικών (CoC, εξουσιοδοτήσεις) είναι δυνατό να παρασχεθεί από τον 
Κατασκευαστή πιστοποιητικό FAA FORM 8130-3 ή JAA FORM 1 ή EASA FORM 1, ή 
αντίστοιχης αρχής της χώρας προέλευσης, για το υπόψη υλικό της προμήθειας. 
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     6.1.3.7 Το CoC, καθώς και τα πιστοποιητικά FAA FORM 8130-3 ή 
JAA FORM 1 ή EASA FORM 1 ή αντίστοιχο, μπορεί να αναφέρονται στην κατασκευή ενός 
ή περισσότερων υλικών, με την προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και 
περιγράφεται αναλυτικά σε αυτά. Το CoC, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ποιοτικού 
ελέγχου των υλικών, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. 

   6.1.4  Η ποιότητα που προσδιορίζεται από την παρούσα Τ.Π. , καθώς και 
ο έλεγχος που επιβεβαιώνει την ποιότητα αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του 
Προμηθευτή. Ο υπογράφων τη σύμβαση θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την 
καταλληλότητα και την αξιοπιστία όλων των τμημάτων ή κυρίων συγκροτημάτων που 
συνθέτουν τα προσφερόμενα υλικά καθώς και των παρελκομένων τους, ακόμα και για 
αυτά που κατασκευάζονται από άλλους υποκατασκευαστές. Πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει -σε περίπτωση που του ζητηθεί- την καταλληλότητα και συμβατότητα της 
συνεργασίας όλων των παραπάνω τμημάτων ή κυρίων συγκροτημάτων των 
προσφερόμενων υλικών. 

   6.1.5  Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:   

    6.1.5.1 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986, με 
την οποία ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα παρέχει για έκαστο υλικό τα κατά περίπτωση 
Πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.3 της παρούσας Τ.Π.. 

    6.1.5.2 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού με το οποίο αποδεικνύεται 
ότι ο Προμηθευτής και ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο 
Προμηθευτής) είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. 

   6.1.5.3 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών 
(αναλυτική αναφορά), τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια, ενώ παράλληλα θα 
επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων της παρούσας 
Τ.Π. που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν αποκλίσεις ως προς το βέλτιστο των επιδόσεων 
από αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις 
προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση. 

   6.1.5.4 Λεπτομερή σχέδια με αναλυτικές διαστάσεις, αναλυτική 
περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) των προσφερόμενων υλικών, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγησή τους.  

 

 6.2  Συνοδευτικά Έγγραφα 

Ο Προμηθευτής κατά την παράδοση των υλικών να παραδίδει στην Υπηρεσία μαζί 
με τα υλικά, τα κάτωθι έγγραφα: 

  6.2.1  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CoC, 
σύμφωνα με AQAP 2070) ή Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης Προς Χρήση (Authorised 
Release Certificate, ως EASA Form 1 ή FAA Form 8130-3) ή ισοδύναμο αυτών. Το 
ανωτέρω πιστοποιητικό θα είναι υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο φορέα διασφάλισης 
ποιότητας του OEM, ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου επισκευαστικού φορέα που 
διενέργησε την επισκευή. 

  

  6.2.2  Tεχνική αναφορά ελέγχου, όπου να αναφέρονται οι μετρήσεις και τα 
δεδομένα της διαδικασίας ελέγχου.  

  6.2.3  Μητρώο (Log Card) 

  6.2.4  Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης 
του υλικού καθώς και Ετικέτα Διακρίβωσης, όπου απαιτείται. 

  6.2.5  Αντίγραφο του Τιμολογίου (INVOICE) ή Προτιμολόγιο (PROFORMA 
INVOICE). 
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  6.2.6  Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note).  

  6.2.7  Το CoC, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου των 
υλικών, να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. 

 

 6.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές 

   6.3.1  Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό είναι ισοδύναμο και δεν 
περιλαμβάνεται στην ισχύουσα διαμόρφωση της παραγράφου 4.1.8 της παρούσας Τ.Π, 
πριν την οριστική απόφαση της Υπηρεσίας για τα προσφερόμενα υλικά που θα επιλεγούν, 
ο κάθε υποψήφιος Προμηθευτής έχει υποχρέωση να παράσχει, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση για την Υπηρεσία, ένα (1) τεμάχιο (ΕΑ:1) από 
έκαστο ισοδύναμο υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητά του σε 
πραγματικά σενάρια δοκιμών που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Τα υπόψη υλικά μετά το 
πέρας των ελέγχων θα επιστραφούν στον Προμηθευτή. 

   6.3.2  Πριν την οριστική παραλαβή των συστημάτων, ο Προμηθευτής 
δεσμεύεται να αποδεχτεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους που θα προταθούν από την 
Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης λειτουργία αυτών στην πράξη. 

   6.3.3  Μακροσκοπικοί Έλεγχοι: 

     6.3.3.1 Έλεγχος καλής κατάστασης από πλευράς εμφάνισης, 
κακώσεων ή φθορών για κάθε συγκρότημα, υποσυγκρότημα, καλωδίωση, παρελκόμενο ή 
αναλώσιμο των προσφερόμενων υλικών. 

     6.3.3.2 Έλεγχος συμφωνίας των τεχνικών χαρακτηριστικών 
στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή για κάθε 
συγκρότημα, υποσυγκρότημα παρελκόμενο ή αναλώσιμο των προσφερόμενων υλικών. 

     6.3.3.3 Ύπαρξη και αρτιότητα των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, 
εγγράφων, εντύπων, τεχνικών εγχειριδίων, κλπ που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική 
προδιαγραφή και τα οποία ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. 

    6.3.4  Λειτουργικοί Έλεγχοι: 

     6.3.4.1 Έλεγχος του κάθε προσφερόμενου δείγματος της 
παραγράφου 6.3.1 υλικού για καλή λειτουργία και συμφωνία με τα χαρακτηριστικά 
επιδόσεων που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, μεμονωμένα για 
κάθε συγκρότημα του προσφερόμενου υλικού και συνολικά για όλο το υλικό. 

     6.3.4.2 Έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας του κάθε 
προσφερόμενου δείγματος της παραγράφου 6.3.1 με βάση το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται και πάνω σε πραγματικά σενάρια δοκιμών. 

     6.3.4.3 Λοιποί έλεγχοι: Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που 
κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος. 

 

7.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

 7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης 

   7.1.1  Τεχνικά Δεδομένα 

    7.1.1.1  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των 
τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική 
μορφή, που είναι απαραίτητα για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των προσφερόμενων 
υλικών, τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο πλήρη περιγραφή των υλικών, την 
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προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση τους, έλεγχο ετοιμότητας και τις διαδικασίες 
χρήσης. 

     7.1.1.2  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των 
τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική 
μορφή που περιγράφουν ρητώς τις  απαιτήσεις προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 
2ου βαθμού, ορίων επιθεώρησης, διακρίβωσης και ορίων υλικών χρονικής αντικατάστασης 
των προσφερόμενων υλικών 

    7.1.1.3  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των 
τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική 
μορφή που περιγράφουν τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών προγραμματισμένης 
συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού και τις διαδικασίες διακρίβωσης, των προσφερόμενων 
υλικών. 

    7.1.1.4  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει πλήρεις 
καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-οργάνων (περιγραφή, Part Number, στοιχεία 
κατασκευαστή) που απαιτούνται για την προγραμματισμένη συντήρηση 1ου και 2ου βαθμού 
των προσφερόμενων υλικών 

    7.1.1.5  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει το σύνολο των 
τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική 
μορφή που περιγράφουν τις διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι οποίες αφορούν 
σε διερεύνηση βλαβών, επισκευή, ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και 
συγκροτημάτων για τα υλικά Propeller, Cylinder Head Temperature Cable, Inclinometer 
Assy και Service Cable. (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

    7.1.1.6  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει καταλόγους 
ανταλλακτικών και εργαλείων-οργάνων (περιγραφή, Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) 
που απαιτούνται για την απρογραμμάτιστη συντήρηση, η οποία αφορά σε διερεύνηση 
βλαβών, επισκευή, ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και συγκροτημάτων για τα 
υλικά Propeller, Cylinder Head Temperature Cable, Inclinometer Assy και Service Cable. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

    7.1.1.7  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει δωρεάν στην 
Υπηρεσία σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή τις όποιες τυχόν μελλοντικές 
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις (Updates - Revisions) των τεχνικών δεδομένων των 
παραγράφων 7.1.1.1 έως και 7.1.1.4 σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.1.2 Τεχνική Βοήθεια 

Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, επιτόπια ή απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια 
στην Υπηρεσία, είτε ο ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργείου, για την 
αποκατάσταση βλαβών / δυσλειτουργιών των προσφερόμενων υλικών, διαθέτοντας 
κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ενώ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών να παρέχει 
αντίστοιχο πρωτόκολλο ολοκλήρωσης παρεχόμενων υπηρεσιών. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

  7.1.3 Εφοδιαστική Υποστήριξη 

Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, στο πλαίσιο της ομαλής εφοδιαστικής υποστήριξης των 
προσφερόμενων υλικών, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (περιλαμβάνεται και ο  
χρόνος εγγύησης των υλικών),  να παρέχει , χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, τη 
δυνατότητα προμήθειας των ανταλλακτικών (1ου και 2ου βαθμού συντήρησης) που 
αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα της παραγράφου 7.1.1. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.1.4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
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Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πέραν 
των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας, που αφορούν τόσο στη χρήση και συντήρηση των 
προσφερόμενων υλικών, όσο και στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

 

  7.1.5 Εν Συνεχεία Υποστήριξη 

Ο Προμηθευτής με την κατάθεση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, δεσμεύεται 
για την εν συνεχεία υποστήριξης (ΕΣΥ) (Follow On Support – FOS) των προσφερόμενων 
υλικών.  

  7.1.6 Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού 

    7.1.6.1 Ο Προμηθευτής, εφόσον απαιτηθεί και χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση να διαθέσει ειδικό τεχνικό 
προσωπικό: 

     7.1.6.1.1 Στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και 
παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή των 
προσφερόμενων υλικών. 

     7.1.6.1.2 Στις Μονάδες από τις οποίες πρόκειται να 
γίνεται χρήση των προσφερόμενων υλικών, για την εκπαίδευση τεχνικών και χειριστών της 
Υπηρεσίας, στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης των προσφερόμενων 
υλικών. 

   7.1.6.2 Ο Προμηθευτής, εφόσον απαιτηθεί, να αναλάβει με δικά του 
μέσα, την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας για την εκτέλεση 
προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού, χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

    7.1.6.3 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν διαθέτει κατάλληλο 
τεχνικό προσωπικό θα υποχρεούται στη μετάκληση τεχνικού προσωπικού της 
κατασκευάστριας εταιρείας, ώστε να μπορεί να καλύψει πλήρως τον τομέα της 
εκπαίδευσης, πριν από την παραλαβή των προσφερόμενων υλικών, χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.  

  7.1.7 Συμβάντα Χρηστών 

     7.1.7.1 Είναι επιθυμητό ο  Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης, να παρέχει άνευ επιπρόσθετου κόστους υπηρεσίες άμεσης 
πληροφόρησης επί ατυχημάτων πτήσεων, εδάφους ή μη αναμενόμενων αστοχιών που 
παρατηρούνται στα προσφερόμενα υλικά, κατά τη χρήση και υποστήριξη τους από άλλους 
φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας δεδομένων που έχει 
αναλάβει απέναντί τους. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

     7.1.7.2 Οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες να είναι γραμμένες στην 
Αγγλική γλώσσα. 

  7.1.8 Υποστήριξη σε Περιστατικά Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους. 

Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία,  υπηρεσίες υποστήριξης (τεχνική βοήθεια, 
σχέδια και διαδικασίες) κατά την διερεύνηση σε περιστατικά ασφάλειας πτήσεων, 
προσωπικού / εξοπλισμού που σχετίζονται με τη λειτουργία των προσφερόμενων υλικών, 
στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και τεχνογνωσία, την οποία δεν θα διαθέτει η 
Υπηρεσία. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνεται υπό τη μορφή αναφορών 
διερεύνησης. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.1.9 Διαχείριση Διαμόρφωσης 
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    7.1.9.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής σε όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία,  υπηρεσίες 
ενημέρωσης των επιτρεπτών διαμορφώσεων των υποσυγκροτημάτων, υλικών και 
εξαρτημάτων που συνθέτουν τα προσφερόμενα υλικά με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων 
λόγω λανθασμένης διαμόρφωσης. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

    7.1.9.2 Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία μη συμμορφούμενο με 
τις επιτρεπτές διαμορφώσεις των προσφερόμενων υλικών, υποσυγκρότημα, υλικό ή 
εξάρτημα εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, θα ειδοποιείται το συντομότερο 
δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της μη 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης εμπλεκόμενων υλικών από και 
προς τις εγκαταστάσεις του. 

   7.1.10 Τεχνολογικός Κίνδυνος 

    7.1.10.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης, να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία,  υπηρεσίες 
διαχείρισης – αξιολόγησης του τεχνολογικού κινδύνου των προσφερόμενων υλικών, όσον 
αφορά την  τεχνολογική τους κατάσταση και τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξής τους. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

    7.1.10.2  Είναι επιθυμητό ο  Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία,  πλάνα αποφυγής του 
τεχνολογικού κινδύνου σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου, πχ σε περιπτώσεις 
αλλαγής υποκατασκευαστή ή  απαξίωσης – απαρχαίωσης των προσφερόμενων υλικών, 
παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές τεχνολογικής υποκατάστασης τα οποία ενδεικτικά 
δύνανται να συνίστανται σε αναβάθμιση ή/και τροποποίηση των προσφερόμενων υλικών. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

   7.1.11 Δυνατότητα Υποστήριξης 

    7.1.11.1 Ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να 
έχει τη δυνατότητα να επισκευάζει – συντηρεί (δυνατότητα 1ου και 2ου βαθμού 
συντήρησης) τα προσφερόμενα υλικά και να παρέχει κάθε σχετική τεχνική πληροφόρηση, 
είτε ο ίδιος, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου επισκευαστικού Φορέα.  

   7.1.11.2 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να υποβάλει, χωρίς επιπλέον 
κόστος για την Υπηρεσία, κατάσταση με όλους τους βασικούς και εναλλακτικούς Φορείς 
προμήθειας των υποσυγκροτημάτων και εξαρτημάτων που συνθέτουν τα προσφερόμενα 
υλικά, καθώς και των παρελκομένων και τυχόν αναλωσίμων αυτών, που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

 7.2 Εγγυήσεις 

 

   7.2.1  Όλα τα υλικά που θα παραδοθούν στο πλαίσιο της σύμβασης 
καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. 

    7.2.2  Ο Προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους 
συγκροτημάτων) θα παρέχει για κάθε υλικό που παραδίδει στην Υπηρεσία (καινούργιο ή 
κατόπιν επισκευής) την εγγύηση καλής λειτουργίας. 

   7.2.3  Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Προμηθευτή ως καινούργιο ή 
κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική 
προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την παράδοσή του ελεύθερο από 
ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του Προμηθευτή 
(ή του υποκατασκευαστή) ή από τη διεργασία κατασκευής.  

    7.2.4  Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη κατ’ επιλογήν του είτε να 
επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, 
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καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών, κατόπιν ενημέρωσης 
του από τον Αγοραστή, για τα υλικά που αστοχούν κατά την περίοδο της  εγγύησης . 

    7.2.5  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις 
καλής λειτουργίας:  

      7.2.5.1 Για καινούργια υλικά: χρονική περίοδος τουλάχιστον δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους ή ενός (1) έτους από την 
τοποθέτηση του υλικού στο μείζον συγκρότημα, όποιο έρθει πρώτο (βαθμολογούμενο 
κριτήριο).  

     7.2.5.2 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός 
εγγύησης, το παραδοθέν υλικό παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής 
εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την οριστική παραλαβή του από την 
Υπηρεσία, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από έξι (6) 
μήνες (βαθμολογούμενο κριτήριο).  

    7.2.6  Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα κριτήρια της 
παραγράφου 7.2.5, η όποια παρεχόμενη εγγύηση να μην είναι μικρότερη του ενός (1) 
έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υλικών. 

    7.2.7  Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων ή 
αντικατάσταση υλικών, παρτίδας υλικών ή λογισμικού στα οποία διαπιστώνονται 
προβλήματα στη διάρκεια εγγύησης.  

    7.2.8  Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ελαττωματικό ή μη 
συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης (που δεν 
προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του προσωπικού της 
Υπηρεσίας), θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα 
προβαίνει στην άνευ κόστους (δηλαδή χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας) αποκατάσταση 
της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. 

    7.2.9  Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι στο πλαίσιο επισκευών των υλικών 
θα χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια και εντός των κατάλληλων 
κατασκευαστικών προδιαγραφών και επιτρεπτών διαμορφώσεων. Σε περίπτωση 
αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης σε έκτακτες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ο Προμηθευτής 
δύναται να χρησιμοποιεί και ανταλλακτικά που είναι εύχρηστα, ακόμη και αν αυτά δεν είναι 
NEW - FACTORY NEW, εφόσον αναφέρει εγκαίρως το θέμα στην Υπηρεσία και λάβει την 
έγκριση για να προχωρήσει σε επισκευή με τη χρήση των υπόψη ανταλλακτικών. Στην 
περίπτωση αυτή, να παρέχονται οι ως έχουν καθοριστεί εγγυήσεις.  

    7.2.10 Ανεξάρτητα του χρόνου παραλαβής κάθε υλικού, και στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία κατά την πρώτη χρήση του από την Υπηρεσία 
εντός περιόδου ισχύος της σύμβασης, να συντάσσεται Αναφορά Ελαττωματικότητας και να 
αποστέλλεται στον Προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, προκειμένου 
η ελαττωματικότητα να αποκατασταθεί από τον Προμηθευτή άνευ κόστους για την 
Υπηρεσία. 

    7.2.11 Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του 
εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής να ενημερώσει την 
Υπηρεσία σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την 
ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση, να καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες 
για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην Υπηρεσία το 
συντομότερο δυνατό (βαθμολογούμενο κριτήριο).  

    7.2.12 Εάν το υπό εγγύηση υλικό προορίζεται για ικανοποίηση αίτησης 
άμεσης προτεραιότητας, τότε ο Προμηθευτής εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών να 
ενημερώνει την Υπηρεσία για την παραλαβή της παραγγελίας και να γνωστοποιεί την 
εκτιμώμενη ημερομηνία ικανοποίησης. 



Σελ. 93 

   7.2.13 Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης το κόστος μεταφοράς, από 
τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή και επιστροφής από 
τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, επισκευής ή 
αντικατάστασης του ελαττωματικού υλικού επιβαρύνει τον Προμηθευτή. Η Υπηρεσία 
δύναται να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την έκδοση άδειας εξαγωγής και 
εκτελωνισμού των   ελαττωματικών υλικών για την επιστροφή τους  στον Προμηθευτή. 

    7.2.14 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την Υπηρεσία ότι ένα 
ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό με το οποίο συνδέεται 
(στο σύνολό του ή εν μέρει) κατά τη χρήση για την οποία προορίζεται, τότε ο Προμηθευτής 
θα επισκευάσει ή, κατ’ επιλογή του, αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο σύνολό του ή εν 
μέρει) χωρίς κόστος για την Υπηρεσία και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό που 
προκάλεσε τη ζημιά. 

    7.2.15 Ο Προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι 
υποχρεωμένος, μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του συστήματος, να 
συντάσσει και να καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – 
παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 

  7.2.16 Στην περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε ό,τι αφορά στην 
αξίωση εγγύησης, τότε το αίτημα εγγύησης εξετάζεται, σε συνεργασία των μερών στο 
πλαίσιο καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και εφόσον δεν επιλυθεί τότε στα 
αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

   7.2.17 Ο Οικονομικός Φορέας εγγυάται ότι η συσκευασία που 
χρησιμοποιείται για τα υλικά, δεν επιφέρει ελαττώματα σε αυτά.  

   7.2.18 Εφόσον η Υπηρεσία αποδείξει, εντός της περιόδου της εγγύησης, 
ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του παραδοθέντος υλικού και των αντίστοιχων 
προδιαγραφών, ο Προμηθευτής οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
τροποποίηση, χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία, των υλικών, ώστε να είναι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές τους. 

   7.2.19 Παρόλα τα προαναφερθέντα, ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για: 

     7.2.19.1 Μετατροπές από την Υπηρεσία και/ή τον Προμηθευτή μετά 
από αίτηση της Υπηρεσίας αντίθετες από τις συστάσεις του Προμηθευτή, εξαιρουμένων 
αλλαγών κανονικής συντήρησης ή παραμέτρων. 

     7.2.19.2 Ζημιά ή ελαττώματα που προκαλούνται από αποτυχία της 
Υπηρεσίας να τηρήσει τις προδιαγραφές. 

     7.2.19.3 Ζημιά που προκαλείται από βαριά αμέλεια ή σοβαρή 
παρεκτροπή της Υπηρεσίας. 

     7.2.19.4 Ζημιά εξαιτίας βλάβης Εξοπλισμού ή λογισμικού ή 
σχετικών υπηρεσιών που δεν παρέχονται από τον Προμηθευτή. 

 7.3 Ασφάλεια Εφοδιασμού 

   7.3.1  Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία, πιστοποίηση ή 
τεκμηρίωση ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, 
τη μεταφορά και την διαμετακόμιση των υλικών που συνδέονται με τη σύμβαση. 

   7.3.2  Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία, πιστοποίηση ή 
τεκμηρίωση ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του 
Προμηθευτή θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει στις διευκρινιζόμενες στα 
έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις της Υπηρεσίας όσον αφορά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις αυτές. 
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   7.3.3  Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία δέσμευση ότι η 
Υπηρεσία θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην 
οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική. Η οποία θα 
μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Υπηρεσίας. 

 

8.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 8.1  Παραλαβή – Παράδοση 

 

   8.1.1  Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία. 

   8.1.2  Μεταβίβαση κινδύνων και κυριότητας των υλικών. Η μεταβίβαση 
των «κινδύνων» (κατά τη διακίνηση – μεταφορά – παράδοση - παραλαβή) των υλικών 
από τον Προμηθευτή στην Υπηρεσία, να πραγματοποιηθεί με όρους DDP (DELIVERY 
DUTY PAID) - Incoterms 2010, στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ (Α.Β Ελευσίνας). Η δε 
«κυριότητα» μεταβιβάζεται κατόπιν της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη εξόφληση των 
υλικών.  

   8.1.3  Κάθε υλικό θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Ελέγχου και 
Παραλαβών και θα ελέγχεται αν είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, για την επιμελημένη 
κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική συμμόρφωσή 
του με τους όρους αυτής της τεχνικής προδιαγραφής. 

   8.1.4  Η οριστική παραλαβή έκαστου υλικού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν 
της παράδοσης αυτού μετά του συνόλου των συνοδευτικών εγγράφων. 

   8.1.5  Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα καθορισθεί στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός από την κατακύρωση της 
προμήθειας και όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

   8.1.6  Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις των 
υλικών σε σχέση με την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να αποκαθίστανται 
άμεσα από τον Προμηθευτή. 

 

 8.2  Εμπιστευτικότητα 

   8.2.1  Στα πλαίσια της παρούσας, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
μην παρέχει στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στην αρχή της εμπιστευτικότητας και 
θεωρούνται τεχνικά ή επιχειρησιακά ευαίσθητα. 

   8.2.2  Επιπρόσθετα, ο Προμηθευτής υποχρεούται ρητά στην τήρηση 
εμπιστευτικότητας σε θέματα που αφορούν σε: 

     8.2.2.1 Τεχνικά ή επιχειρησιακά δεδομένα που ενδεχομένως να 
γνωστοποιηθούν και αφορούν στα συστήματα της Υπηρεσίας. 

     8.2.2.2 Υλικά διαμόρφωσης και ειδικό επιχειρησιακό εξοπλισμό που 
αφορούν στα συστήματα της Υπηρεσίας. 

     8.2.2.3 Ανακοίνωση ή γνωστοποίηση (ή άφεση στη διάθεση) προς 
τρίτους των οικονομικών δεδομένων και του τελικού κόστους υλοποίησης της σύμβασης 
προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού. 
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     8.2.2.4 Ευρήματα ή άλλα τεχνικά δεδομένα τα οποία εν δυνάμει 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς του 
Προμηθευτή και για τα οποία θα απαιτείται πρότερη έγκριση από την Υπηρεσία. 

 

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 9.1 έως 
και 9.10. 

 9.1 Συμπληρωμένο το αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με τίτλο «Έντυπο 
Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή των υλικών», υπόδειγμα του οποίου με 
οδηγίες συμπλήρωσης παρατίθεται στο Παράρτημα «Β».  

 9.2 Αναλυτικός πίνακας συνθέσεως των προσφερομένων υλικών. 

 9.3 Τα εργοστάσια/εταιρείες κατασκευής των προσφερομένων υλικών (επωνυμίες 
– διευθύνσεις – στοιχεία επικοινωνίας). 

 9.4 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986, με την οποία ο 
Προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα παρέχει για έκαστο υλικό τα κατά περίπτωση 
Πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.3 της παρούσας Τ.Π.. 

 9.5 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο 
Προμηθευτής και ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο Προμηθευτής) 
είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. 

 9.6 Τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια που περιγράφουν αναλυτικά τις απαιτήσεις 
συντήρησης των προσφερόμενων υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4 
(Δυνατότητες Συντήρησης) της παρούσας Προδιαγραφής. 

 9.7 Τα Τεχνικά Δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1.1 της παρούσας 
Προδιαγραφής. 

 9.8 Τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια που περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά – 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών και των επιμέρους 
υποσυστημάτων/υποσυγκροτημάτων τους καθώς και όλα τα στοιχεία που περιγράφονται 
στις παραγράφους 6.1.5.3 και 6.1.5.4 της παρούσας Προδιαγραφής. 

 9.9 Κατάσταση με τις ελληνικές ή/και ξένες Υπηρεσίες, στρατιωτικές και πολιτικές 
που έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα υλικά. 

 9.10 Κατάσταση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικού του γραφείου και 
των τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα του υποψήφιου αναδόχου (εφόσον υπάρχει). 

 

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 10.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς   

Τα κριτήρια αξιολόγησης μίας τεχνικής προσφοράς περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» 
της παρούσας Τ.Π., σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν.3978/2011, περί αποσφράγισης και 
ελέγχου προσφορών. 

 

 10.2 Συντμήσεις – Συντομογραφίες 

ΠΑ Πολεμική Αεροπορία 

Τ.Π. Τεχνική Προδιαγραφή   
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ISO International Organization for Standardization 

CPV Common Procurement Vocabulary  

STANAG Standardization Agreement 

ΟΕΜ Original Equipment Manufacturer 

CoC  Certificate of Conformity 

mm millimeter  

cm centimeter 

gr grams 

ms millisecond 

Hz Hertz 

Kg Kilogram  

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς 

«2» Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή 

 

 

 
 Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης      

         Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 97 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης μίας τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν.3978/2011.2. Τα κριτήρια αξιολόγησης 
κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες: 
 
  α.  Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης, και  
 
  β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, στην οποία 
περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η ποιότητα της 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του Προμηθευτή. 
 
 2. Οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων 2α και 2β ορίζονται σε ποσοστό 
επί τοις εκατό 70 και 30 αντίστοιχα, σύμφωνα με ΚΥΑ 246883 (ΦΕΚ Β/482/18-03-2008). 
Επίσης, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης των Ομάδων ορίζεται επί μέρους συντελεστής 
βαρύτητας και το άθροισμά τους, για κάθε Ομάδα, ισούται με τον καθορισθέντα 
συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας. 
  
 3. Η βαθμολογία, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης των Ομάδων, ορίζεται ως 
εξής: 
  α. 100 βαθμοί για την περίπτωση, που καλύπτεται ακριβώς η σχετική 
απαίτηση της Τ.Π.  
 
  β.  Σε περίπτωση που οποιαδήποτε έγκυρη προσφορά υπερκαλύπτει 
τη σχετική απαίτηση της Τ.Π., τότε η καλύτερη προσφορά βαθμολογείται με 100 και οι 
υπόλοιπες αναλογικά. 
 
 4. Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς αναφέρονται με 
σαφήνεια εντός του κυρίως μέρους της Τ.Π, δια της εισαγωγής της φράσης 
«(βαθμολογούμενο κριτήριο)» στην σχετική παράγραφο ή υποπαράγραφο. 
 
 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με τη «συγκριτική» μέθοδο που 
σημαίνει ότι βαθμολογείται με τον μέγιστο βαθμό η ευνοϊκότερη για τις ΕΔ τεχνική 
προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται αναλογικά με αυτήν με 
μικρότερους βαθμούς.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελ. 98 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΡΟΣ            

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

  (β) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

4.4.3 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει 
διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι 
οποίες αφορούν σε επισκευή, ρυθμίσεις, ή 
αντικατάσταση εξαρτημάτων και 
συγκροτημάτων για τα υλικά Propeller, 
Cylinder Head Temperature Cable, 
Inclinometer Assy και Service Cable 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

20,00% 100,00% 20,00% Γ 

7.1.1.5 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει το 
σύνολο των τεχνικών δεδομένων, τη 
βιβλιογραφία και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / 
και ηλεκτρονική μορφή που περιγράφουν τις 
διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι 
οποίες αφορούν σε διερεύνηση βλαβών, 
επισκευή, ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση 
εξαρτημάτων και συγκροτημάτων για τα υλικά 
Propeller, Cylinder Head Temperature Cable, 
Inclinometer Assy και Service Cable. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

15,00% 

70,00% 10,50% Γ 

7.1.1.6  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει 
καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-
οργάνων (περιγραφή, Part Number, στοιχεία 
κατασκευαστή) που απαιτούνται για την 
απρογραμμάτιστη συντήρηση, η οποία αφορά 
σε διερεύνηση βλαβών, επισκευή, ρυθμίσεις, ή 
αντικατάσταση εξαρτημάτων και 
συγκροτημάτων για τα υλικά Propeller, 
Cylinder Head Temperature Cable, 
Inclinometer Assy και Service Cable. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

30,00% 4,50% Γ 



Σελ. 99 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΡΟΣ            

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

  (β) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1.2  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία,  
επιτόπια ή απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια 
στην Υπηρεσία, είτε ο ίδιος είτε μέσω 
εξουσιοδοτημένου συνεργείου, για την 
αποκατάσταση βλαβών / δυσλειτουργιών των 
προσφερόμενων υλικών, διαθέτοντας 
κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ενώ με την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών να παρέχει 
αντίστοιχο πρωτόκολλο ολοκλήρωσης 
παρεχόμενων υπηρεσιών. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

5,00% 100,00% 5,00% Γ 

7.1.3 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, στο πλαίσιο 
της ομαλής εφοδιαστικής υποστήριξης των 
προσφερόμενων υλικών, σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης να παρέχει, χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, τη 
δυνατότητα προμήθειας των ανταλλακτικών 
(1ου και 2ου βαθμού συντήρησης) που 
αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα της 
παραγράφου 7.1.1. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

5,00% 100,00% 5,00% Γ 



Σελ. 100 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΡΟΣ            

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

  (β) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1.7.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει 
άνευ επιπρόσθετου κόστους υπηρεσίες 
πληροφόρησης επί ατυχημάτων πτήσεων, 
εδάφους ή μη αναμενόμενων αστοχιών που 
παρατηρούνται στα προσφερόμενα υλικά, 
κατά τη χρήση και υποστήριξη τους από 
άλλους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας δεδομένων που 
έχει αναλάβει απέναντί τους. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

10,00% 100,00% 10,00% Γ 

7.1.8 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης να παρέχει , 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
υπηρεσίες υποστήριξης (τεχνική βοήθεια, 
σχέδια και διαδικασίες) κατά την διερεύνηση 
σε περιστατικά ασφάλειας πτήσεων, 
προσωπικού / εξοπλισμού που σχετίζονται με 
τη λειτουργία των προσφερόμενων υλικών, 
στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή 
και τεχνογνωσία, την οποία δεν θα διαθέτει η 
Υπηρεσία. Η γνωστοποίηση των 
αποτελεσμάτων να γίνεται υπό τη μορφή 
αναφορών διερεύνησης. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

5,00% 100,00% 5,00% Γ 



Σελ. 101 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΡΟΣ            

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

  (β) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.2.11  Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από την παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού 
στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής να 
ενημερώσει την Υπηρεσία σχετικά με τις 
διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να 
αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη 
συμμόρφωση, να καταβάλλει δε όλες τις 
δυνατές προσπάθειες για να αποκαταστήσει 
το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην 
Υπηρεσία το συντομότερο δυνατό. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

5,00% 100,00% 5,00% Α 

8.1.5  Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα 
καθορισθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού, 
θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός από 
την κατακύρωση της προμήθειας και 
επιθυμητό όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00% 100,00% 5,00% Α 



Σελ. 102 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΡΟΣ            

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

  (β) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

7.1.1.7  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής υποχρεούται 
να παρέχει δωρεάν στην Υπηρεσία σε έντυπη 
ή/και σε ηλεκτρονική μορφή τις όποιες τυχόν 
μελλοντικές διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις 
(Updates - Revisions) των τεχνικών 
δεδομένων των παραγράφων 7.1.1.1 έως και 
7.1.1.4 σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. (βαθμολογούμενο κριτήριο).            

10,00% 100,00% 10,00% Γ 

7.1.4 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πέραν 
των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας, που 
αφορούν τόσο στη χρήση και συντήρηση των 
προσφερόμενων υλικών, όσο και στην 
επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

5,00% 100,00% 5,00% Γ 

7.1.9.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
υπηρεσίες ενημέρωσης των επιτρεπτών 
διαμορφώσεων των υποσυγκροτημάτων, 
υλικών και εξαρτημάτων που συνθέτουν τα 
προσφερόμενα υλικά με σκοπό την αποφυγή 
ατυχημάτων λόγω λανθασμένης 
διαμόρφωσης. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

2,50% 100,00% 2,50% Γ 



Σελ. 103 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΡΟΣ            

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

  (β) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1.10.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
υπηρεσίες διαχείρισης – αξιολόγησης του 
τεχνολογικού κινδύνου των προσφερόμενων 
υλικών, όσον αφορά την  τεχνολογική τους 
κατάσταση και τη δυνατότητα μελλοντικής 
υποστήριξής τους. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

5,00% 

60,00% 3,00% Γ 

7.1.10.2 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
πλάνα αποφυγής του τεχνολογικού κινδύνου 
σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού 
κινδύνου, πχ σε περιπτώσεις αλλαγής 
υποκατασκευαστή ή  απαξίωσης – 
απαρχαίωσης των προσφερόμενων υλικών, 
παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές 
τεχνολογικής υποκατάστασης τα οποία 
ενδεικτικά δύνανται να συνίστανται σε 
αναβάθμιση ή/και τροποποίηση των 
προσφερόμενων υλικών. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

40,00% 2,00% Γ 

7.1.11.2  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να υποβάλει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
κατάσταση με όλους τους βασικούς και 
εναλλακτικούς Φορείς προμήθειας των 
υποσυγκροτημάτων και εξαρτημάτων που 
συνθέτουν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και 
των παρελκομένων και τυχόν αναλωσίμων 
αυτών, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η 
Υπηρεσία. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

1,00% 100,00% 1,00% Γ 



Σελ. 104 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΡΟΣ            

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

  (β) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.2.5.1 Για καινούργια υλικά: χρονική περίοδος 
τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους ή ενός (1) έτους 
από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζον 
συγκρότημα, όποιο έρθει πρώτο 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

6,50% 

60,00% 3,90% Β 

7.2.5.2 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός 
υλικού εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό 
παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της 
αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) 
μήνες μετά την οριστική παραλαβή του από 
την Υπηρεσία, εάν το υπόλοιπο της αρχικής 
περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από έξι (6) 
μήνες (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

40,00% 2,60% Β 

 
Υπόμνημα Παρατηρήσεων 
Α Βαθμολογείται με το μέγιστο βαθμό η προσφορά με τη μικρότερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες προσφορές 
βαθμολογούνται συγκριτικά με αυτήν, με μικρότερους βαθμούς.  
Β Βαθμολογείται με το μέγιστο βαθμό η προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες προσφορές 
βαθμολογούνται συγκριτικά με αυτήν, με μικρότερους βαθμούς.  
Γ Βαθμολογείται η παροχή ή μη του χαρακτηριστικού ή της υπηρεσίας. 

 
 

       Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
          Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 



Σελ. 105 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΠ (1): 
ΑΡΙΘΜΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΠ (2): 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠ (3): 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΤΠ (4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6) 

   

   

   

   

 
         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (7) 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 
 (1) Αναγράφεται ο τίτλος της τεχνικής προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται 
συμμόρφωση. 
 
 (2) Αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της προδιαγραφής, για 
την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (π.χ. έκδοση 1η / ημέρ.-μήνας-έτος). 
 
 (3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται 
συμμόρφωση (π.χ. 1η) Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης η θέση αυτή του 
εντύπου παραμένει κενή. 
 
 (4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της 
προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (π.χ. :4.2.1). Στον πίνακα του 
εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και οι υποπαράγραφοι του 
κυρίως κειμένου και των προσθηκών της ΤΠ, από τις οποίες απορρέει απαίτηση 
συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα υλικά/υπηρεσίες ή και σχετική υποχρέωση του 
Προμηθευτή.  
 
 (5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής για την οποία 
δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια 
γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (π.χ. :Χαρακτηριστικά Επιδόσεων –Φυσικά 
Χαρακτηριστικά). Στην περίπτωση υποπαραγράφων στις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, 
αναγράφεται σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου.  
 
 (6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της 
σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή της υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που 
αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του 
πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και 
κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. 
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Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων από την προδιαγραφή, στοιχείων ή 
διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την 
προσφορά του Προμηθευτή, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη 
σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, όπως 
τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τελευταία τροποποίηση. 
 
 (7) Χώρος για τα στοιχεία και την υπογραφή του προσφέροντος.  
 
 

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
                   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ.  15/2019) 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Ε΄» 
TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ» 

 
 
 
 
 
 
 
    17  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

 
 
 
 
      
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
                                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

  

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

4.1 Ορισμός Υλικού  

4.2 Ορισμός Εργασιών  

4.2.1 Αρχική Επιθεώρηση  

4.2.2 Επισκευές – Επιθεωρήσεις  

4.3 Δυνατότητα Συντήρησης  

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

5.1 Συσκευασία  

5.2 Επισήμανση Συσκευασίας Μεταφοράς  

6.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

6.1 Διασφάλιση Ποιότητας  

6.2 Συνοδευτικά Έγγραφα  

6.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές  

7  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης  

7.1.1 Τεχνικά Δεδομένα  

7.1.2 Τεχνική Βοήθεια  

7.1.3 Εφοδιαστική Υποστήριξη  

7.1.4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  

7.1.5 Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού  

7.1.6 Συμβάντα Χρηστών  

7.1.7 Υποστήριξη σε Περιστατικά Ασφάλειας Πτήσεων - Εδάφους  

7.1.8 Διαχείριση Διαμόρφωσης  

7.1.9 Τεχνολογικός Κίνδυνος   

7.1.10 Δυνατότητα Υποστήριξης  

7.2 Εγγυήσεις  

7.3 Ασφάλεια Εφοδιασμού  

8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

8.1 Παραλαβή – Παράδοση  

8.2 Εμπιστευτικότητα  

9.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

10.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

10.2 Συντμήσεις – Συντομογραφίες  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» – ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής Επισκευής Υλικών είναι ο καθορισμός 
των απαιτήσεων της Υπηρεσίας για την επισκευή υλικών του μη επανδρωμένου 
συστήματος αεροσκαφών τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα εν λόγω 
υλικά αφορούν σε ανταλλακτικά του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ και του 
αεροκινητήρα τύπου Zanzottera 498i Pro B που φέρει το αεροσκάφος. 

 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 2.1 ISO 9001:2008, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

 2.2 STANAG 3150, Codification-Uniform System of Supply Classification 

 2.3 STANAG 3151, Codification-Uniform System of Item Identification 

 2.4 Ν.3978/2011 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών 
στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. 

 2.5 MIL-STD-2073 Practice For Military Packaging  

 2.6 MIL-STD-129 Military Marking For Shipment And Storage  

 2.7 ASTM-D-3951: Standard Practice for Commercial Packaging 

 2.8 ASTM-D-5077: Standard Terminology Relating to Electrostatic Discharges 
(ESD) Packaging Materials. 

 2.9 AcodP-2, Allied Codification Publication 2, NATO Classification 

 2.10 Κανονισμός 2195/2002, Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων. 

 2.11 Κανονισμός CLP-EC1272, Classification, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures 

 2.12 AQAP 2110, ΝΑΤΟ Quality Assurance Requirements for Design 
Development and Production  

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας Τ.Π. 
Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης εφαρμόζεται η τελευταία 
έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της 
παρούσας Τ.Π. με μνημονευόμενα πρότυπα κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την 
προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 3.1 Η παρούσα Τ.Π. ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2195/2002 με τον 
κωδικό CPV: 50210000-0 «Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε 
αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό».  

 3.2 Τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. ταξινομούνται ως 
ακολούθως: 
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    α/α 
System / Item / 

Software / 
Servicing 

 NATO Supply 
Classification Group 

(NSCG) Code 
CPV Code CPV Description 

1 Vertical Gyro Unit 

6615 - Automatic Pilot 
Mechanisms and 
Airborne Gyro 
Components 

34731000-0 
Μέρη 
Αεροσκαφών 

2 Throttle Body 

2915 - Engine Fuel 
System Components, 
Aircraft and Missile 
Prime Movers  

34731500-5 
Μέρη Κινητήρων 
Αεροσκαφών 

3 Alternator 
6110 - Electrical Control 
Equipment 

34731000-0 
Μέρη 
Αεροσκαφών 

 

 3.3 Η ταξινόμηση της παραγράφου 3.2 ανωτέρω είναι απαραίτητη για λόγους 
Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Logistics Support), συμμαχικών υποχρεώσεων ΝΑΤΟ 
(STANAG’s 3150 και 3151) και απαιτήσεων νομοθεσίας (Άρθρα 47 και 97 του Ν. 
3978/2011). Πραγματοποιείται σύμφωνα με: 

  3.3.1 Το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (κωδικός CPV, 
Κανονισμός 2195/2002) 

  3.3.2 Την Κωδικοποίηση ΝΑΤΟ (NATO Codification System, ACodP2/3, 
https://eportal.nspa.nato.int).  

 

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 4.1 Ορισμός Υλικού 

  4.1.1 Vertical Gyro Unit 

Μηχανικό γυροσκόπιο, το οποίο παρέχει δεδομένα στον κεντρικό υπολογιστή (Unmanned 

Multi Application System –UMAS) του αεροσκάφους ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ, αναφορικά με τη γωνία 

κλίσης (roll) και πρόνευσης (pitch)  του αεροσκάφους. 

 

Σχήμα 1 – Vertical Gyro Unit Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

 

  4.1.2 Throttle Body 

Ηλεκτρομηχανικό εξάρτημα, το οποίο ρυθμίζει το μείγμα αέρα – καυσίμου που 
τροφοδοτείται ο αεροκινητήρας τύπου Zanzottera 498i Pro B, βάσει των εντολών που 
λαμβάνει από την Electronic Control Unit του αεροκινητήρα.  

 

 

https://eportal.nspa.nato.int/
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Σχήμα 2 – Throttle Body Αεροκινητήρα Τύπου Zanzottera 498 Pro B  

 

4.1.3 Alternator  

Εξάρτημα, το οποίο προσαρμόζεται στο Engine Hub του αεροκινητήρα τύπου Zanzottera 
498i Pro B και παρέχει ηλεκτρική ισχύ, 1800 Watt / 64 Amps, στο αεροσκάφος ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΙΙ. 

 

Σχήμα 3 - Alternator Αεροσκάφους Τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ 

  4.1.4 Η διαμόρφωση των επισκευάσιμων υλικών των παραγράφων 4.1.1 
έως 4.1.3 για το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ είναι η 
κάτωθι: 

Περιγραφή P/N  Cage Code 

Vertical Gyro Unit 551338 SJ738 

Throttle Body AA00141-A SJ738 

Alternator AA00098-A SJ738 

 4.2 Ορισμός Εργασιών 

  4.2.1 Αρχική Επιθεώρηση 

   4.2.1.1 Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει εργασίες αρχικής 
επιθεώρησης των επισκευάσιμων υλικών, οι οποίες ενδεικτικά θα συνίστανται σε μέτρηση 
(testing),  έλεγχο (checking), ανάλυση (analysis), με σκοπό τον αρχικό εντοπισμό της 
βλάβης και τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων της επισκευής. 

   4.2.1.2 Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία 
τιμοκατάλογο με πάγιο κόστος (Inspection Price) για την παροχή της υπηρεσίας αρχικής 
επιθεώρησης για έκαστο επισκευάσιμο υλικό. 

    4.2.1.3  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να μην τιμολογεί την 
παροχή υπηρεσίας αρχικής επιθεώρησης επισκευασίμου, στην περίπτωση που για ένα 
επισκευάσιμο υλικό όπου ανιχνεύθηκε βλάβη από την Υπηρεσία, δεν επιβεβαιωθεί η 
βλάβη στις διατάξεις ελέγχου του Προμηθευτή και κριθεί μη απαιτητή η επισκευή του. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 
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   4.2.2 Επισκευές - Επιθεωρήσεις 

    4.2.2.1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επανορθωτικής 
και προληπτικής συντήρησης των επισκευάσιμων υλικών, έως και εργοστασιακού 
επιπέδου. 

    4.2.2.2 Η παρεχόμενη υπηρεσία συντήρησης θα περιλαμβάνει 
(χωρίς αποκλειστικά να περιορίζεται σε αυτά), την αφαιροτοποθέτηση υποσυγκροτημάτων 
(SRU) και εξαρτημάτων (components), την αντικατάσταση όσων εξ’ αυτών απαιτηθεί και 
την εκτέλεση εργασιών ρυθμίσεων, ελέγχων, δοκιμών και επιθεωρήσεων του 
επισκευάσιμου υλικού. 

    4.2.2.3 Ο Προμηθευτής θα παρέχει τις εργοστασιακού επιπέδου 
υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης στα επισκευάσιμα υλικά που υπόκεινται σε 
προγραμματισμένη συντήρηση ημερολογιακής ή/και ωρολογιακής αντικατάστασης, με 
σκοπό την επιχειρησιακή τους εκμετάλλευση για όλο το διαθέσιμο όριο λειτουργίας τους. 

    4.2.2.4 Τα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα 
επισκευάσιμα υλικά να ανήκουν στις επιτρεπτές διαμορφώσεις αυτών, να είναι καινούρια 
ή επισκευασμένα (repaired - overhauled), γνήσια του εργοστασίου κατασκευής τους ή του 
εξουσιοδοτημένου υποκατασκευαστή αυτού. 

    4.2.2.5 Ο Προμηθευτής μετά από κάθε επισκευή / επιθεώρηση 
θα υποβάλει αντίστοιχη αναφορά, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που 
εκτελέσθηκαν και τα επιμέρους υλικά (επισκευάσιμα / αναλώσιμα) που αντικαταστάθηκαν. 

    4.2.2.6 Οι επισκευές – επιθεωρήσεις θα υλοποιούνται βάσει 
εγγυημένων χρόνων κύκλου επισκευής (Turn Around Time). Ως χρόνος κύκλου 
επισκευής, λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του επισκευάσιμου υλικού από τον 
Προμηθευτή μέχρι την παράδοσή του στην Υπηρεσία. 

    4.2.2.7 Ο μέγιστος εγγυημένος χρόνος κύκλου επισκευής δεν θα 
υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Αξιολογείται η δυνατότητα 
παροχής εγγυημένου χρόνου κύκλου επισκευής μικρότερου των εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών. (βαθμολογούμενο κριτήριο)  

    4.2.2.8 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα είδος 
επισκευασίμου επηρεάζει μεγάλο αριθμό των μειζόνων συγκροτημάτων (πτώση 
διαθεσιμότητας κάτω από 70% εξαιτίας έλλειψης του υπόψη επισκευασίμου), ο 
Προμηθευτής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του υπόψη 
επισκευασίμου. 

    4.2.2.9 Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία 
τιμοκατάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι: 

 Το πάγιο κόστος για την αρχική επιθεώρηση του επισκευάσιμου υλικού (Inspection 
Price) 

 Το προσυμφωνημένο μέγιστο κόστος για την επισκευή του υλικού (Expenditure for 
Restoration) 

 To κόστος προμήθειας καινούριου υλικού (Factory New or New Item Price) 

 Την τιμολόγηση της εργατοώρας του Τεχνικού 

 Τον τρόπο τιμολόγησης των ανταλλακτικών (πχ στο πραγματικό τους κόστος ή 
τυχόν ποσοστό επιβάρυνσης επί της τιμής κτήσης, για κάλυψη διοικητικού κόστους.) 

    4.2.2.10 Το ακριβές κόστος υλοποίησης της επισκευής – 
επιθεώρησης του επισκευάσιμου υλικού (Real Price for Restoration) θα καθορίζεται μετά 
από την αρχική του επιθεώρηση. 
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   4.2.2.11 Το προσυμφωνημένο μέγιστο κόστος επισκευής 
(Expenditure for Restoration) προκύπτει από το κόστος προμήθειας καινούριου υλικού 
(Factory New,or New, Item Price) και το πάγιο κόστος για την αρχική επιθεώρηση του 
επισκευάσιμου υλικού (Inspection Price) κατά το χρόνο προώθησης, βάσει του κάτωθι 
μαθηματικού τύπου: 

[Expenditure for Restoration] = 0,5× [Factory New, New, Item Price] – [Inspection Price] 

    4.2.2.12 Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος (Real Price for 
Restoration) του υλικού υπερβαίνει το προσυμφωνημένο μέγιστο κόστος (Expenditure for 
Restoration), για την υλοποίηση της επισκευής θα απαιτείται πρότερη έγκριση της 
Υπηρεσίας.  

     4.2.2.13 Σε περίπτωση που η επισκευή του υλικού κριθεί από την 
Υπηρεσία ως μη οικονομικά συμφέρουσα (Beyond Economical Repair), το υλικό δεν θα 
επισκευάζεται, θα χαρακτηρίζεται ως BER και θα επιστρέφεται στην Υπηρεσία, η οποία θα 
καταβάλει το προσυμφωνημένο από τον τιμοκατάλογο πάγιο κόστος αρχικής 
επιθεώρησης επισκευασίμου (Inspection Price). 

    4.2.2.14 Ο Προμηθευτής πριν παραδώσει για χρήση στην 
Υπηρεσία τα εύχρηστα υλικά, είναι υποχρεωμένος να τα υποβάλει σε επιθεώρηση – 
έλεγχο, προκειμένου να επιβεβαιώσει την καλή τους λειτουργική κατάσταση.  

    4.2.2.15 Η επιβεβαίωση της καλής λειτουργικής κατάστασης των 
εύχρηστων υλικών από τον Προμηθευτή θα πραγματοποιείται με χρήση εξοπλισμού 
ελέγχου (Test Station) ή δοκιμαστηρίου (Mock Up) ή ειδικών συσκευών.  

 4.3 Δυνατότητα Συντήρησης 

  4.3.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να αναφέρει, χωρίς επιπλέον 
κόστος για την Υπηρεσία, τις απαιτήσεις προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου 
βαθμού, ορίων επιθεώρησης, διακρίβωσης και ορίων υλικών χρονικής αντικατάστασης για τα 
επισκευασμένα υλικά. Με τον όρο 1ος βαθμός συντήρησης υποδηλώνονται οι εργασίες 
αφαιροτοποθέτησης του υλικού από το μείζον συγκρότημα, εκτέλεσης λειτουργικού 
ελέγχου, ρυθμίσεων και επιθεώρησης του υλικού. Με τον όρο 2ος βαθμός συντήρησης 
υποδηλώνονται οι εργασίες επιθεωρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευής ή αντικατάστασης 
εξαρτημάτων και συγκροτημάτων. (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

  4.3.2 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον 
κόστος για την Υπηρεσία, τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών προγραμματισμένης 
συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού και τις διαδικασίες διακρίβωσης, για τα επισκευασμένα 
υλικά. (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

  4.3.3 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει , χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία, διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι οποίες αφορούν σε 
επισκευή, ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και συγκροτημάτων για τα 
επισκευασμένα υλικά (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

  4.3.4 Η πολιτική συντήρησης των προσφερόμενων υλικών να εξασφαλίζει, 
χωρίς να συντελείται υπερσυντήρηση, την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, την αξιοπιστία των 
επισκευασμένων υλικών και την ποιότητα των τεχνικών εργασιών,  χρησιμοποιώντας τους 
ελάχιστους δυνατούς πόρους και μέσα (εργατοώρες, συνολικός χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
συντήρησης, Μέσα Υποστήριξης, υποδομές, τεχνικά δεδομένα και ικανότητες προσωπικού). 

  4.3.5 Η εκτέλεση της προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού 
των προσφερόμενων υλικών, να εκτελείται όσο το δυνατόν με μέσα, εργαλεία και υποδομές 
που διαθέτει η Υπηρεσία, ενώ η χρήση ειδικών μέσων και εργαλείων να περιορίζεται στον 
απολύτως απαραίτητο. 

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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 5.1 Συσκευασία 

  5.1.1 Τα υλικά που θα προωθούνται στην Υπηρεσία, να συσκευάζονται 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP-ΕC1272/2008 (Classification Labelling and 
Packaging) ή ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 (Standard Practice for 
Commercial Packaging) και MIL-STD-2073 (Standard Practice for Military Packaging) ή 
ισοδύναμων.  

  5.1.2 Για τις περιπτώσεις συσκευασίας υλικών ευαίσθητων σε 
ηλεκτροστατικό φορτίο, η συσκευασία να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο   ASTM-D-5077 
[Standard Terminology Relating to Electrostatic Discharges (ESD) Packaging Materials] ή 
ισοδύναμο.  

  5.1.3 Τα κιβώτια συσκευασίας να είναι ανθεκτικά και στέρεα ανάλογα με 
το βάρος του συσκευαζόμενου(ων) υλικού/υλικών. 

  5.1.4 Σε περίπτωση που σε ένα κιβώτιο περιέχονται αντικείμενα 
διαφόρων βαρών, τα βαρύτερα να τοποθετούνται στο βάθος του κιβωτίου και πάνω από 
αυτά τα αμέσως ελαφρύτερα κ.ο.κ.. 

  5.1.5 Υλικά για τα οποία υπάρχουν ειδικά κιβώτια συσκευασίας να 
συσκευάζονται μόνο σε αυτά τα κιβώτια. Επίσης να αποφεύγεται η συσκευασία στα ειδικά 
αυτά κιβώτια άλλου είδους υλικών. 

  5.1.6 Τα υλικά εντός των κιβωτίων να υποστηρίζονται με ειδικά 
παρεμβάσματα για να αποφεύγονται τυχόν κακώσεις, θραύσεις, αλλοιώσεις κατά τη 
μετακίνηση. 

  5.1.7 Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά να συσκευάζονται σύμφωνα τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην εκάστοτε βιβλιογραφία των 
υλικών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ζημίες και οι αστοχίες κατά τον χειρισμό (shiping & 
handling), την αποθήκευση και τη μεταφορά – διακίνηση αλλά και τυχόν αλλοιώσεις λόγω 
των περιβαλλοντικών συνθηκών (υγρασία, θερμοκρασία κλπ). 

  5.1.8 Οι ανωτέρω απαιτήσεις συσκευασίας αφορούν τόσο την πρωτογενή 
συσκευασία όσο και τη συσκευασία μεταφοράς - διακίνησης και αποθήκευσης, με σκοπό 
τον ορθό χειρισμό και την προστασία του εκάστοτε υλικού από κάθε είδους φθορά – 
καταστροφή. 

  5.1.9 Τα υλικά να παραδίδονται χωρίς επιπρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση ή υποχρέωση της Υπηρεσίας για επιστροφή των ειδών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη συσκευασία τους.  

  5.1.10 Η Υπηρεσία και ο Προμηθευτής να μην παραλαμβάνουν υλικά 
συσκευασμένα σε μη κατάλληλη συσκευασία.  

  5.1.11 Η Υπηρεσία, μετά την παραλαβή των υλικών στον τόπο 
προορισμού τους και εφόσον διαπιστώσει ζημιά που οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή ή 
ακατάλληλη συσκευασία, υπαιτιότητας του Προμηθευτή, να τον ενημερώνει για τα 
ευρήματά της, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (π.χ φωτογραφία υλικού και 
συσκευασίας). Ο Προμηθευτής με τη σειρά του, να ενημερώνει την Υπηρεσία για την 
αποδοχή ή μη της υπαιτιότητάς του.  

  5.1.12 Στην περίπτωση υπαιτιότητας του Προμηθευτή, το υλικό να 
αποστέλλεται στις εγκαταστάσεις του για επισκευή - αντικατάσταση αδαπάνως για την 
Υπηρεσία. 

  5.1.13 Σε περίπτωση ζημιάς που οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή ή 
ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας της Υπηρεσίας, ο Προμηθευτής να παρέχει 
κατάλληλη αιτιολόγηση (π.χ φωτογραφία υλικού και συσκευασίας) και να αποστέλλει 
προσφορά επισκευής του στην υπηρεσία. Η Υπηρεσία να ενημερώνει τον προμηθευτή για 
την αποδοχή ή μη της υπαιτιότητάς της, παρέχοντάς του περαιτέρω οδηγίες 
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 5.2 Επισήμανση Συσκευασίας Μεταφοράς 

  5.2.1 Οι συσκευασίες των υλικών που προωθούνται στην Υπηρεσία, να 
σημαίνονται κατά το πρότυπο MIL-STD-129 (Military Marking for Shipment and Storage) ή 
ισοδύναμο. 

  5.2.2 Η επιλεγμένη μέθοδος σήμανσης (Identification Marking 
Information) να αφορά τη σήμανση τόσο της αρχικής συσκευασίας (π.χ. unit packs) όσο 
και της ενδιάμεσης (π.χ. intermediate box) αλλά και εξωτερικής συσκευασίας (π.χ. exterior 
containers).  

  5.2.3 Οι αναγραφόμενες στη συσκευασία ενδείξεις και τυποποιημένα 
σύμβολα πρέπει να είναι ευανάγνωστα.  

  5.2.4 Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω στοιχεία που απαιτείται να 
αναγράφονται - περιέχονται επί της συσκευασίας ή επί της ετικέτας (labeling) σήμανσης 
της συσκευασίας (αναλόγως κάθε φορά εάν πρόκειται για την αρχική, την ενδιάμεση ή την 
τελική συσκευασία): 

 Αριθμός Ονομαστικού (NATO stock number - εφόσον υφίσταται).  

 Κωδικός Κατασκευαστή (ΝCAGE code - MFC).  

 Περιγραφή Υλικού (στα Αγγλικά). 

 Ποσότητα.  

 Μονάδα Μέτρησης. 

 Εμπορικό Σήμα ή Επωνυμία του προμηθευτή – κατασκευαστή.  

 Contract number ή Purchase Order Number ή D/N. 

 Contract Line Number 

 Lot Number  (αριθμός παρτίδας), εφόσον προβλέπεται. 

 Serial number υλικού. 

 Shipment number. 

 Μικτό βάρος, όγκος και διαστάσεις. 

 Αριθμός κιβωτίων. 

 Επισήμανση ειδικής κατηγορίας υλικού [Hazardous Μaterials (HAZMAT), 
επικινδυνότητα για το προσωπικό – περιβάλλον, διαβάθμιση ασφαλείας, κλπ].  

 Επισήμανση ειδικού χειρισμού της συσκευασίας και του υλικού (π.χ. 
FRAGILE, κλπ). 

  5.2.5 Επιπρόσθετα, να τοποθετείται πίνακας περιεχομένων υλικών 
(Κιβωτολόγιο - PACKING LIST) μέσα σε κάθε κιβώτιο ή σε κάθε παραδιδόμενο υλικό. Ένα 
αντίγραφο αυτού να τοποθετείται και στο εξωτερικό του κιβωτίου ή του υλικού, σε 
κατάλληλη - ευδιάκριτη θέση, σε αδιάβροχη θήκη, που να σημειώνεται κατάλληλα για 
εύκολη ανεύρεσή του (στην εξωτερική συσκευασία να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη 
«PACKING LIST ΕΝΤΟΣ» ή «PACKING LIST στο κιβώτιο Νο…»). Ο πίνακας 
περιεχομένων υλικών (Κιβωτολόγιο - PACKING LIST) να αναφέρει αναλυτικά το 
περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος. 

  5.2.6 Στο πλαίσιο του προτύπου MIL-STD-129 ή άλλου ισοδύναμου, 
δύναται να καθορίζεται ειδικότερα κατά τη σύναψη της Σύμβασης, η έκταση, το πλήθος 
των πληροφοριών – στοιχείων αλλά και ο τρόπος σήμανσης των συσκευασιών αναλόγως 
του είδους, της χρήσης και της φύσης του υλικού ώστε να καλύπτονται πλήρως οι τυχόν 
απαιτήσεις  της Υπηρεσίας. 

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 6.1 Διασφάλιση Ποιότητας  

  6.1.1 Ο Προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη διασφάλισης της 
Ποιότητας αναφορικά με το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών  

  6.1.2 Ο Προμηθευτής δύναται να χρησιμοποιεί υποκατασκευαστές για την 
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εκπλήρωση των υποχρεώσεών του επί των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

  6.1.3 Ο Προμηθευτής και τυχόν υποκατασκευαστές του, με ευθύνη του 
Προμηθευτή, οφείλει την εξασφάλιση πιστοποιημένης συμμόρφωσης από 
εξουσιοδοτημένο φορέα επί των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του AQAP 2110 ή ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου 

  6.1.4 Ο Προμηθευτής θα φέρει τη συνολική ευθύνη, αναφορικά με την 
εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που παρέχει στην 
Υπηρεσία ως εξουσιοδοτημένος φορέας επισκευής των επισκευάσιμων υλικών. 

  6.1.5 Σε περίπτωση που ο επισκευαστικός φορέας δεν ταυτίζεται με τον 
Προμηθευτή, τότε ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ικανοποίησης 
των ανωτέρω απαιτήσεων ποιότητας από τον επισκευαστικό φορέα. Η υπόψη 
εξασφάλιση απαιτείται να αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών εγγράφων είτε από τον 
Κατασκευαστή των κύριων υλικών της παραγράφου 4.1.4, είτε από την Κρατική Αρχή 
Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του επισκευαστικού φορέα. 

  6.1.6 Ο Προμηθευτής θα υποβάλει τεχνική αναφορά για τα 
επισκευασμένα υλικά και Πιστοποιητικά Καταλληλότητας του υλικού/παροχής υπηρεσίας, 
(Certificate of Conformity - CoC), υπογεγραμμένα από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας  
του ΟΕΜ ή εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικό φορέα ή επισκευαστικό φορέα 
με εν ισχύ πιστοποίηση  από κρατική αρχή ή υπερεθνική αρχή αξιοπλοϊμότητας (FAA-
EASA ή αντίστοιχη της χώρας εγκατάστασης). 

  6.1.7 Ο Προμηθευτής θα μεριμνά, όπου απαιτείται, για την εφαρμογή των 
διαδικασιών κρατικής διασφάλισης ποιότητας και θα παρέχει τα απαιτούμενα για τη 
διευκόλυνση του έργου της κυβερνητικής αρχής της χώρας στην οποία υπάγεται αυτός ή 
τυχόν υποκατασκευαστής του. 

 6.2 Συνοδευτικά Έγγραφα 

Ο Προμηθευτής κατά την παράδοση των υλικών να παραδίδει στην Υπηρεσία μαζί 
με τα υλικά, τα κάτωθι έγγραφα: 

  6.2.1 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CoC, 
σύμφωνα με AQAP 2070) ή Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης Προς Χρήση (Authorised 
Release Certificate, ως EASA Form 1 ή FAA Form 8130-3) ή ισοδύναμο αυτών. Το 
ανωτέρω πιστοποιητικό θα είναι υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο φορέα διασφάλισης 
ποιότητας του OEM, ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου επισκευαστικού φορέα που 
διενέργησε την επισκευή. 

  6.2.2 Tεχνική αναφορά ελέγχου, όπου να αναγράφονται οι εργασίες που 
εκτελέστηκαν, τα επιμέρους υλικά που αντικαταστάθηκαν οι μετρήσεις και τα δεδομένα της 
διαδικασίας ελέγχου. 

  6.2.3 Μητρώο (Log Card), συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν στο υλικό στην περίπτωση επισκευής. 

  6.2.4 Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης 
του υλικού καθώς και Ετικέτα Διακρίβωσης, όπου απαιτείται. 

  6.2.5 Αντίγραφο του Τιμολογίου (INVOICE) ή Προτιμολόγιο (PROFORMA 
INVOICE). 

  6.2.6 Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note).  

  6.2.7 Το CoC, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου των 
υλικών, να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. 

 6.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές 
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  6.3.1 Πριν την οριστική παραλαβή των επισκευασμένων υλικών, ο 
Προμηθευτής δεσμεύεται να αποδεχτεί την εκτέλεση των κάτωθι μακροσκοπικών ελέγχων 
από την Υπηρεσία: 

   6.3.1.1 Έλεγχος καλής κατάστασης από πλευράς εμφάνισης, 
κακώσεων ή φθορών για κάθε συγκρότημα, υποσυγκρότημα, καλωδίωση, παρελκόμενο ή 
αναλώσιμο των επισκευασμένων υλικών. 

   6.3.1.2 Έλεγχος συμφωνίας των τεχνικών χαρακτηριστικών 
στοιχείων του υλικού και των πιστοποιητικών (COC) με αυτά που προσδιορίζονται στην 
παρούσα τεχνική προδιαγραφή για κάθε συγκρότημα, υποσυγκρότημα παρελκόμενο ή 
αναλώσιμο των προσφερόμενων υλικών. 

   6.3.1.3 Ύπαρξη και αρτιότητα των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, 
εγγράφων, εντύπων, τεχνικών εγχειριδίων, κλπ που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική 
προδιαγραφή και τα οποία ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης 

  7.1.1 Τεχνικά Δεδομένα 

   7.1.1.1 Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, το σύνολο των τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία 
και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή που περιγράφουν ρητώς τις  
απαιτήσεις προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού, ορίων επιθεώρησης, 
διακρίβωσης και ορίων υλικών χρονικής αντικατάστασης των επισκευασμένων υλικών 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

   7.1.1.2 Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, το σύνολο των τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία 
και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή που περιγράφουν τις διαδικασίες 
εκτέλεσης των εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού και τις 
διαδικασίες διακρίβωσης, των επισκευασμένων υλικών. (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

   7.1.1.3 Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-
οργάνων (περιγραφή, Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) που απαιτούνται για την 
προγραμματισμένη συντήρηση 1ου και 2ου βαθμού των επισκευασμένων υλικών 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

   7.1.1.4 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, το σύνολο των τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία 
και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή που περιγράφουν τις διαδικασίες 
απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι οποίες αφορούν σε διερεύνηση βλαβών, επισκευή, 
ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και συγκροτημάτων των επισκευασμένων υλικών 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

   7.1.1.5 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-οργάνων 
(περιγραφή, Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) που απαιτούνται για την 
απρογραμμάτιστη συντήρηση, η οποία αφορά σε διερεύνηση βλαβών, επισκευή, 
ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και συγκροτημάτων των επισκευασμένων υλικών 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

   7.1.1.6 Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει , χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή τις όποιες 
τυχόν μελλοντικές διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις (Updates - Revisions) των τεχνικών 
δεδομένων των παραγράφων 7.1.1.1 έως και 7.1.1.6 σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 
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  7.1.2 Τεχνική Βοήθεια 

Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει , 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, επιτόπια ή απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια 
στην Υπηρεσία, είτε ο ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργείου, για την 
αποκατάσταση βλαβών / δυσλειτουργιών των επισκευασμένων υλικών, διαθέτοντας 
κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ενώ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών να παρέχει 
αντίστοιχο πρωτόκολλο ολοκλήρωσης παρεχόμενων υπηρεσιών. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

  7.1.3 Εφοδιαστική Υποστήριξη 

Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, στο πλαίσιο της ομαλής εφοδιαστικής υποστήριξης των 
επισκευασμένων υλικών, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να παρέχει , χωρίς 
επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, τη δυνατότητα προμήθειας των ανταλλακτικών (1ου και 
2ου βαθμού συντήρησης) που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα της παραγράφου 7.1.1. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.1.4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πέραν 
των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας, που αφορούν τόσο στη χρήση και συντήρηση των 
επισκευασμένων υλικών, όσο και στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.1.5 Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού 

   7.1.5.1 Ο Προμηθευτής, εφόσον απαιτηθεί και χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση να διαθέσει ειδικό τεχνικό 
προσωπικό: 

     7.1.5.1.1 Στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και 
παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή των 
επισκευασμένων υλικών. 

     7.1.5.1.2 Στις Μονάδες από τις οποίες πρόκειται να 
γίνεται χρήση των επισκευασμένων υλικών, για την εκπαίδευση τεχνικών και χειριστών της 
Υπηρεσίας, στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης των προσφερόμενων 
υλικών. 

  7.1.6 Συμβάντα Χρηστών 

    7.1.6.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης, να παρέχει άνευ επιπρόσθετου κόστους υπηρεσίες άμεσης 
πληροφόρησης επί ατυχημάτων πτήσεων, εδάφους ή μη αναμενόμενων αστοχιών που 
παρατηρούνται στα επισκευασμένα υλικά, κατά τη χρήση και υποστήριξη τους από άλλους 
φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας δεδομένων που έχει 
αναλάβει απέναντί τους. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

    7.1.6.2 Οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες να είναι γραμμένες 
στην Αγγλική γλώσσα. 

  7.1.7 Υποστήριξη σε Περιστατικά Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους. 

Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να παρέχει, 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, υπηρεσίες υποστήριξης (τεχνική βοήθεια, 
σχέδια και διαδικασίες) κατά την διερεύνηση σε περιστατικά ασφάλειας πτήσεων, 
προσωπικού / εξοπλισμού που σχετίζονται με τη λειτουργία των επισκευασμένων υλικών, 
στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και τεχνογνωσία, την οποία δεν θα διαθέτει η 
Υπηρεσία. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνεται υπό τη μορφή αναφορών 
διερεύνησης. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 
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  7.1.8 Διαχείριση Διαμόρφωσης 

   7.1.8.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής σε όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, υπηρεσίες 
ενημέρωσης των επιτρεπτών διαμορφώσεων των υποσυγκροτημάτων, υλικών και 
εξαρτημάτων που συνθέτουν τα επισκευασμένα υλικά με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων 
λόγω λανθασμένης διαμόρφωσης. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

   7.1.8.2 Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία μη συμμορφούμενο 
με τις επιτρεπτές διαμορφώσεις των επισκευασμένων υλικών, υποσυγκρότημα, υλικό ή 
εξάρτημα εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, θα ειδοποιείται το συντομότερο 
δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της μη 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης εμπλεκόμενων υλικών από και 
προς τις εγκαταστάσεις του. 

  7.1.9 Τεχνολογικός Κίνδυνος 

   7.1.9.1 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης, να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, υπηρεσίες 
διαχείρισης – αξιολόγησης του τεχνολογικού κινδύνου των επισκευασμένων υλικών, όσον 
αφορά την  τεχνολογική τους κατάσταση και τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξής τους. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

   7.1.9.2 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης, να παρέχει στην Υπηρεσία πλάνα αποφυγής του τεχνολογικού 
κινδύνου σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου, πχ σε περιπτώσεις αλλαγής 
υποκατασκευαστή ή  απαξίωσης – απαρχαίωσης των επισκευασμένων υλικών, 
παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές τεχνολογικής υποκατάστασης τα οποία ενδεικτικά 
δύνανται να συνίστανται σε αναβάθμιση ή/και τροποποίηση των επισκευασμένων υλικών. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.1.10 Δυνατότητα Υποστήριξης 

   7.1.10.1 Ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
να έχει τη δυνατότητα να επισκευάζει – συντηρεί (δυνατότητα 1ου και 2ου βαθμού 
συντήρησης) τα επισκευασμένα υλικά και να παρέχει κάθε σχετική τεχνική πληροφόρηση, 
είτε ο ίδιος, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου επισκευαστικού Φορέα.  

   7.1.10.2 Ο Προμηθευτής να υποβάλει κατάσταση με όλους τους 
βασικούς και εναλλακτικούς Φορείς προμήθειας των υποσυγκροτημάτων και εξαρτημάτων 
που συνθέτουν τα επισκευασμένα υλικά, καθώς και των παρελκομένων και τυχόν 
αναλωσίμων αυτών, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

 7.2 Εγγυήσεις 

  7.2.1 Όλα τα υλικά που θα παραδοθούν στο πλαίσιο της σύμβασης 
καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. 

  7.2.2 Ο Προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους 
συγκροτημάτων) θα παρέχει για κάθε υλικό που παραδίδει στην Υπηρεσία την εγγύηση 
καλής λειτουργίας. 

  7.2.3 Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Προμηθευτή θα 
συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα 
είναι κατά την παράδοσή του ελεύθερο από ελαττώματα που απορρέουν από την 
ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του Προμηθευτή (ή του υποκατασκευαστή).  

  7.2.4 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη κατ’ επιλογήν του είτε να 
επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, 
καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών, κατόπιν ενημέρωσης 
του από τον Αγοραστή, για τα υλικά που αστοχούν κατά την περίοδο της  εγγύησης. 
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  7.2.5 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής 
λειτουργίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
του επισκευασμένου υλικού. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.2.6 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, το 
παραδοθέν υλικό παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης της 
παραγράφου 7.2.5. 

   7.2.6.1 Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου 
εγγύησης του υλικού της παραγράφου 7.2.6 είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες, είναι 
επιθυμητό το παραδοθέν υλικό να παραμένει σε εγγύηση για τουλάχιστον έξι (6) μήνες 
μετά την οριστική παραλαβή του από την Υπηρεσία (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

  7.2.7 Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα κριτήρια των 
παραγράφων 7.2.5 και 7.2.6.1, η όποια παρεχόμενη εγγύηση να μην είναι μικρότερη από 
την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή της χώρας εγκατάστασης του εργοστασιακού 
φορέα του Προμηθευτή 

  7.2.8 Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων ή 
αντικατάσταση υλικών, παρτίδας υλικών ή λογισμικού στα οποία διαπιστώνονται 
προβλήματα στη διάρκεια εγγύησης.  

  7.2.9 Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ελαττωματικό ή μη 
συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης (που δεν 
προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του προσωπικού της 
Υπηρεσίας), θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα 
προβαίνει στην άνευ κόστους (δηλαδή χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας) αποκατάσταση 
της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. 

  7.2.10 Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι στο πλαίσιο επισκευών των υλικών 
θα χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια και εντός των κατάλληλων 
κατασκευαστικών προδιαγραφών και επιτρεπτών διαμορφώσεων. Σε περίπτωση 
αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης σε έκτακτες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ο Προμηθευτής 
δύναται να χρησιμοποιεί και ανταλλακτικά που είναι εύχρηστα, ακόμη και αν αυτά δεν είναι 
NEW - FACTORY NEW, εφόσον αναφέρει εγκαίρως το θέμα στην Υπηρεσία και λάβει την 
έγκριση για να προχωρήσει σε επισκευή με τη χρήση των υπόψη ανταλλακτικών. Στην 
περίπτωση αυτή, να παρέχονται οι ως έχουν καθοριστεί εγγυήσεις.  

  7.2.11 Ανεξάρτητα του χρόνου παραλαβής κάθε υλικού, και στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία κατά την πρώτη χρήση του από την Υπηρεσία 
εντός περιόδου ισχύος της σύμβασης, να συντάσσεται Αναφορά Ελαττωματικότητας και να 
αποστέλλεται στον Προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, προκειμένου 
η ελαττωματικότητα να αποκατασταθεί από τον Προμηθευτή άνευ κόστους για την 
Υπηρεσία. 

  7.2.12 Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του 
εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής να ενημερώσει την 
Υπηρεσία σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την 
ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση, να καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες 
για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην Υπηρεσία το 
συντομότερο δυνατό. 

  7.2.13 Εάν το υπό εγγύηση υλικό προορίζεται για ικανοποίηση αίτησης 
άμεσης προτεραιότητας, τότε ο Προμηθευτής εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών να 
ενημερώνει την Υπηρεσία για την παραλαβή της παραγγελίας και να γνωστοποιεί την 
εκτιμώμενη ημερομηνία ικανοποίησης. 

  7.2.14 Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης το κόστος μεταφοράς, από 
τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή και επιστροφής από 
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τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, επισκευής ή 
αντικατάστασης του ελαττωματικού υλικού επιβαρύνει τον Προμηθευτή.  

  7.2.15 Η Υπηρεσία δύναται να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την 
έκδοση άδειας εξαγωγής και εκτελωνισμού των   ελαττωματικών υπό εγγύηση υλικών για 
την επιστροφή τους  στον εργοστασιακό φορέα, που θα υποδειχθεί από τον Προμηθευτή. 

  7.2.16 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την Υπηρεσία ότι ένα 
ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό με το οποίο συνδέεται 
(στο σύνολό του ή εν μέρει) κατά τη χρήση για την οποία προορίζεται, τότε ο 
Προμηθευτής θα επισκευάσει ή, κατ’ επιλογή του, αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο 
σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την Υπηρεσία και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό 
ή λογισμικό που προκάλεσε τη ζημιά. 

  7.2.17 Ο Προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, 
μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του συστήματος, να συντάσσει και να 
καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που 
οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 

  7.2.18 Στην περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε ό,τι αφορά στην 
αξίωση εγγύησης, τότε το αίτημα εγγύησης εξετάζεται προς επίλυση   σε συνεργασία των 
μερών, στο πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών και καλής πίστης και εφόσον συνεχίσει να 
υφίσταται η διαφωνία, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.. 

  7.2.19 Ο Οικονομικός Φορέας εγγυάται ότι η συσκευασία που 
χρησιμοποιείται για τα υλικά, δεν επιφέρει ελαττώματα σε αυτά.  

  7.2.20 Εφόσον η Υπηρεσία αποδείξει, εντός της περιόδου της εγγύησης, 
ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του παραδοθέντος υλικού και των αντίστοιχων 
προδιαγραφών, ο Προμηθευτής οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
τροποποίηση, χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία, των υλικών, ώστε να είναι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές τους. 

  7.2.21 Παρόλα τα προαναφερθέντα, ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για: 

   7.2.21.1 Μετατροπές από την Υπηρεσία και/ή τον Προμηθευτή 
μετά από αίτηση της Υπηρεσίας αντίθετες από τις συστάσεις του Προμηθευτή, 
εξαιρουμένων αλλαγών κανονικής συντήρησης ή παραμέτρων. 

   7.2.21.2 Ζημιά ή ελαττώματα που προκαλούνται από αποτυχία της 
Υπηρεσίας να τηρήσει τις προδιαγραφές. 

   7.2.21.3 Ζημιά που προκαλείται από βαριά αμέλεια ή σοβαρή 
παρεκτροπή της Υπηρεσίας. 

   7.2.21.4 Ζημιά εξαιτίας βλάβης Εξοπλισμού ή λογισμικού ή 
σχετικών υπηρεσιών που δεν παρέχονται από τον Προμηθευτή. 

 7.3 Ασφάλεια Εφοδιασμού 

  7.3.1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία, πιστοποίηση ή 
τεκμηρίωση ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, 
τη μεταφορά και την διαμετακόμιση των υλικών που συνδέονται με τη σύμβαση. 

  7.3.2 Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία, πιστοποίηση ή 
τεκμηρίωση ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του 
Προμηθευτή θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει στις διευκρινιζόμενες στα 
έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις της Υπηρεσίας όσον αφορά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις αυτές. 
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  7.3.3 Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην Υπηρεσία δέσμευση ότι η 
Υπηρεσία θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην 
οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική. Η οποία θα 
μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Υπηρεσίας. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 8.1 Παραλαβή - Παράδοση 

  8.1.1 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία. 

  8.1.2 Μεταβίβαση κινδύνων απώλειας και ζημίας -κυριότητα των υλικών. 

   8.1.2.1 Η μεταβίβαση των «κινδύνων» (κατά τη διακίνηση – 
μεταφορά – παράδοση - παραλαβή) των υλικών από την Υπηρεσία στον Προμηθευτή και 
αντίστροφα , πραγματοποιείται με όρους EX Works και DDP (DELIVERY DUTY PAID) - 
Incoterms 2010 αντίστοιχα , στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ (Α.Β Ελευσίνας).  

   8.1.2.2 Η «κυριότητα»  των προς επισκευή υλικών παραμένει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επισκευής στον Αγοραστή.  

   8.1.2.3 Πέραν της παρεχόμενης ασφάλισης ο Προμηθευτής 
δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια και φροντίδα προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στα υλικά της Υπηρεσίας,  καθ’ όλη την 
διάρκεια που αυτά βρίσκονται  στην κατοχή  του (περιλαμβανομένης της διακίνησης) ή 
στον επισκευαστικό φορέα που έχει επιλέξει. Ομοίως δεσμεύεται ότι αυτός ή ο 
συνεργαζόμενος επισκευαστικός φορέας δεν θα παρακρατήσει για οποιονδήποτε λόγο 
έναντι οιασδήποτε αξίωσης που ενδεχομένως προκύψει στο πλαίσιο  υλοποίησης της 
σύμβασης ή άλλως, υλικά του Αγοραστή που προωθήθηκαν για επισκευή. 

  8.1.3 Κάθε υλικό θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Ελέγχου και 
Παραλαβών και θα ελέγχεται μακροσκοπικά σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.1 της 
παρούσας Τ.Π.. 

  8.1.4 Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πλήρους και 
επιτυχούς παράδοσης όλου του υλικού και των συνοδευτικών εγγράφων. 

  8.1.5 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα καθορισθεί στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός από την κατακύρωση της 
προμήθειας και επιθυμητό όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο)  

  8.1.6 Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις των 
υλικών σε σχέση με την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να αποκαθίστανται 
άμεσα από τον Προμηθευτή. 

 8.2 Εμπιστευτικότητα 

  8.2.1 Στα πλαίσια της παρούσας, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
μην παρέχει στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στην αρχή της εμπιστευτικότητας και 
θεωρούνται τεχνικά ή επιχειρησιακά ευαίσθητα. 

  8.2.2 Επιπρόσθετα, ο Προμηθευτής υποχρεούται ρητά στην τήρηση 
εμπιστευτικότητας σε θέματα που αφορούν σε: 

   8.2.2.1 Τεχνικά ή επιχειρησιακά δεδομένα που ενδεχομένως να 
γνωστοποιηθούν και αφορούν στα συστήματα της Υπηρεσίας. 

   8.2.2.2 Υλικά διαμόρφωσης και ειδικό επιχειρησιακό εξοπλισμό 
που αφορούν στα συστήματα της Υπηρεσίας. 
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   8.2.2.3 Ανακοίνωση ή γνωστοποίηση (ή άφεση στη διάθεση) 
προς τρίτους των οικονομικών δεδομένων και του τελικού κόστους υλοποίησης της 
σύμβασης προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού. 

   8.2.2.4 Ευρήματα ή άλλα τεχνικά δεδομένα τα οποία εν δυνάμει 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς του 
Προμηθευτή και για τα οποία θα απαιτείται πρότερη έγκριση από την Υπηρεσία. 

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 9.1 έως 
και 9.6. 

 9.1 Συμπληρωμένο το αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με τίτλο «Έντυπο 
Συμμόρφωσης προς Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων», υπόδειγμα του οποίου με 
οδηγίες συμπλήρωσης παρατίθεται στο Παράρτημα «Β».  

 9.2 Αναλυτικός πίνακας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 9.3 Τα εργοστάσια/εταιρείες παροχής των υπηρεσιών. (επωνυμίες – 
διευθύνσεις – στοιχεία επικοινωνίας). 

 9.4 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο 
Προμηθευτής και ο επισκευαστικός φορέας (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο 
Προμηθευτής) είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. 

 9.5 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986, με την οποία 
ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα παρέχει για έκαστο επισκευασμένο υλικό τα έγγραφα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας Τ.Π.. 

 9.6 Κατάσταση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικού του γραφείου 
και των τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα του υποψήφιου αναδόχου (εφόσον υπάρχει). 

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 10.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς   

Τα κριτήρια αξιολόγησης μίας τεχνικής προσφοράς περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» 
της παρούσας Τ.Π., σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν.3978/2011, περί αποσφράγισης και 
ελέγχου προσφορών. 

 10.2 Συντμήσεις – Συντομογραφίες 

ΠΑ Πολεμική Αεροπορία 

Τ.Π. Τεχνική Προδιαγραφή   

ISO International Organization for Standardization 

CPV Common Procurement Vocabulary  

STANAG Standardization Agreement 

ΟΕΜ Original Equipment Manufacturer 

CoC  Certificate of Conformity 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς 

«2» Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή 
      
 
 Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης      

         Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 



Σελ. 125 

 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης μίας τεχνικής 
προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν.3978/2011. 

 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες: 

α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης, και  

β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, στην οποία 
περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η ποιότητα της 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του Προμηθευτή. 

 3. Οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων 2α και 2β ορίζονται σε ποσοστό 
επί τοις εκατό 70 και 30, αντίστοιχα, σύμφωνα με ΚΥΑ 246883 (ΦΕΚ Β’/482/18-03-2008). 
Επίσης, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης των Ομάδων ορίζεται επί μέρους συντελεστής 
βαρύτητας και το άθροισμά τους, για κάθε Ομάδα, ισούται με τον καθορισθέντα 
συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας. 

 4. Η βαθμολογία, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης των Ομάδων, ορίζεται ως 
εξής: 

  α. 100 βαθμοί για την περίπτωση, που καλύπτεται ακριβώς η σχετική 
απαίτηση της Τ.Π.  

β.  Σε περίπτωση που οποιαδήποτε έγκυρη προσφορά υπερκαλύπτει 
τη σχετική απαίτηση της Τ.Π., τότε η καλύτερη προσφορά βαθμολογείται με 100 και οι 
υπόλοιπες αναλογικά.   

 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς αναφέρονται με 
σαφήνεια εντός του κυρίως μέρους της Τ.Π., δια της εισαγωγής της φράσης 
«(βαθμολογούμενο κριτήριο)» στην σχετική παράγραφο ή υποπαράγραφο. 

6. Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με τη «συγκριτική» μέθοδο που 
σημαίνει ότι βαθμολογείται με τον μέγιστο βαθμό η ευνοϊκότερη για τις ΕΔ τεχνική 
προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται  αναλογικά  με αυτήν, με 
μικρότερους βαθμούς.  
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ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΥΡΟΣ            
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ    

(β) 

ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

4.2.1.3 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να μην τιμολογεί την παροχή 
υπηρεσίας αρχικής επιθεώρησης επισκευασίμου, στην περίπτωση που 
για ένα επισκευάσιμο υλικό όπου ανιχνεύθηκε βλάβη από την 
Υπηρεσία, δεν επιβεβαιωθεί η βλάβη στις διατάξεις ελέγχου του 
Προμηθευτή και κριθεί μη απαιτητή η επισκευή του. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο) 

20,00% 100,00% 20,00% Γ 

4.2.2.7 Ο μέγιστος εγγυημένος χρόνος κύκλου επισκευής δεν θα υπερβαίνει τις 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Αξιολογείται η δυνατότητα 
παροχής εγγυημένου χρόνου κύκλου επισκευής μικρότερου των εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών. (βαθμολογούμενο κριτήριο)  

20,00% 100,00% 20,00% Α 

4.3.1  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να αναφέρει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία, τις απαιτήσεις προγραμματισμένης συντήρησης 1ου 
και 2ου βαθμού, ορίων επιθεώρησης, διακρίβωσης και ορίων υλικών 
χρονικής αντικατάστασης για τα επισκευασμένα υλικά. Με τον όρο 1ος 
βαθμός συντήρησης υποδηλώνονται οι εργασίες αφαιροτοποθέτησης 
του υλικού από το μείζον συγκρότημα, εκτέλεσης λειτουργικού ελέγχου, 
ρυθμίσεων και επιθεώρησης του υλικού. Με τον όρο 2ος βαθμός 
συντήρησης υποδηλώνονται οι εργασίες επιθεωρήσεων, ρυθμίσεων, 
επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων και συγκροτημάτων. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

30,00% 

40,00% 12,00% Γ 

4.3.2  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία, τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών 
προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού και τις 
διαδικασίες διακρίβωσης, για τα επισκευασμένα υλικά. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

40,00% 12,00% Γ 

4.3.3  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία, διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι 
οποίες αφορούν σε επισκευή, ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση 
εξαρτημάτων και συγκροτημάτων για τα επισκευασμένα υλικά 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 
 
 

20,00% 6,00% Γ 
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ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΥΡΟΣ            
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ    

(β) 

ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

7.1.1.1 Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία, το σύνολο των τεχνικών δεδομένων, τη βιβλιογραφία 
και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή που 
περιγράφουν ρητώς τις  απαιτήσεις προγραμματισμένης συντήρησης 
1ου και 2ου βαθμού, ορίων επιθεώρησης, διακρίβωσης και ορίων 
υλικών χρονικής αντικατάστασης των επισκευασμένων υλικών 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00% 

20,00% 1% Γ 

7.1.1.2  Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία,  το σύνολο των τεχνικών δεδομένων, τη 
βιβλιογραφία και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή 
που περιγράφουν τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών 
προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού και τις 
διαδικασίες διακρίβωσης, των επισκευασμένων υλικών. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο) 

20,00% 1% Γ 

7.1.1.3  Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία,  πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-
οργάνων (περιγραφή, Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) που 
απαιτούνται για την προγραμματισμένη συντήρηση 1ου και 2ου 
βαθμού των επισκευασμένων υλικών (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

5,00% 0,25% Γ 

7.1.1.4  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία,  το σύνολο των τεχνικών δεδομένων, τη 
βιβλιογραφία και τα εγχειρίδια σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή 
που περιγράφουν τις διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης, οι 
οποίες αφορούν σε διερεύνηση βλαβών, επισκευή, ρυθμίσεις, ή 
αντικατάσταση εξαρτημάτων και συγκροτημάτων των επισκευασμένων 
υλικών (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

20,00% 1% Γ 

7.1.1.5  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία,  καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-οργάνων 
(περιγραφή, Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) που απαιτούνται για 
την απρογραμμάτιστη συντήρηση, η οποία αφορά σε διερεύνηση 
βλαβών, επισκευή, ρυθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και 
συγκροτημάτων των επισκευασμένων υλικών (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

5,00% 0,25% Γ 
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ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΥΡΟΣ            
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ    

(β) 

ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1.1.6  Είναι επιθυμητό, ο Προμηθευτής να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος 
για την Υπηρεσία,  σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή τις όποιες 
τυχόν μελλοντικές διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις (Updates - 
Revisions) των τεχνικών δεδομένων των παραγράφων 7.1.1.1 έως και 
7.1.1.6 σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

30,00% 1,5% Γ 

7.1.2 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
επιτόπια ή απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια στην Υπηρεσία, είτε ο ίδιος 
είτε μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργείου, για την αποκατάσταση 
βλαβών / δυσλειτουργιών των επισκευασμένων υλικών, διαθέτοντας 
κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ενώ με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών να παρέχει αντίστοιχο πρωτόκολλο ολοκλήρωσης 
παρεχόμενων υπηρεσιών. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

2,00% 100,00% 2,00% Γ 

7.1.3  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, στο πλαίσιο της ομαλής εφοδιαστικής 
υποστήριξης των επισκευασμένων υλικών, σε όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
τη δυνατότητα προμήθειας των ανταλλακτικών (1ου και 2ου βαθμού 
συντήρησης) που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα της παραγράφου 
7.1.1. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 1,00% 100,00% 1,00% Γ 



Σελ. 129 

ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΥΡΟΣ            
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ    

(β) 

ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1.4 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, να παρέχει , χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πέραν των δυνατοτήτων της 
Υπηρεσίας, που αφορούν τόσο στη χρήση και συντήρηση των 
επισκευασμένων υλικών, όσο και στην επίλυση τεχνικών 
προβλημάτων. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

5,00% 100,00% 5,00% Γ 

7.1.6.1  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, να παρέχει άνευ επιπρόσθετου κόστους υπηρεσίες 
πληροφόρησης επί ατυχημάτων πτήσεων, εδάφους ή μη 
αναμενόμενων αστοχιών που παρατηρούνται στα επισκευασμένα 
υλικά, κατά τη χρήση και υποστήριξη τους από άλλους φορείς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας δεδομένων που 
έχει αναλάβει απέναντί τους. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 2,00% 100,00% 2,00% Γ 
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ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΥΡΟΣ            
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ    

(β) 

ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1.7  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
υπηρεσίες υποστήριξης (τεχνική βοήθεια, σχέδια και διαδικασίες) κατά 
την διερεύνηση σε περιστατικά ασφάλειας πτήσεων, προσωπικού / 
εξοπλισμού που σχετίζονται με τη λειτουργία των επισκευασμένων 
υλικών, στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και τεχνογνωσία, 
την οποία δεν θα διαθέτει η Υπηρεσία. Η γνωστοποίηση των 
αποτελεσμάτων να γίνεται υπό τη μορφή αναφορών διερεύνησης. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

2,00% 100,00% 2,00% Γ 

7.1.8.1  Είναι επιθυμητό ο  Προμηθευτής σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
υπηρεσίες ενημέρωσης των επιτρεπτών διαμορφώσεων των 
υποσυγκροτημάτων, υλικών και εξαρτημάτων που συνθέτουν τα 
επισκευασμένα υλικά με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων λόγω 
λανθασμένης διαμόρφωσης. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

1,00% 100,00% 1,00% Γ 

7.1.9.1  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
υπηρεσίες διαχείρισης – αξιολόγησης του τεχνολογικού κινδύνου των 
επισκευασμένων υλικών, όσον αφορά την  τεχνολογική τους 
κατάσταση και τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξής τους. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

1,00% 50,00% 0,50% Γ 
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ΠΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΥΡΟΣ            
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ      
(α) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ    

(β) 

ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (γ=αβ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1.9.2  Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, να παρέχει, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, 
πλάνα αποφυγής του τεχνολογικού κινδύνου σε περιπτώσεις 
διαπίστωσης υψηλού κινδύνου, πχ σε περιπτώσεις αλλαγής 
υποκατασκευαστή ή  απαξίωσης – απαρχαίωσης των επισκευασμένων 
υλικών, παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές τεχνολογικής 
υποκατάστασης τα οποία ενδεικτικά δύνανται να συνίστανται σε 
αναβάθμιση ή/και τροποποίηση των επισκευασμένων υλικών. 
(βαθμολογούμενο κριτήριο). 

50,00% 0,50% Γ 

7.1.10.2  Ο Προμηθευτής να υποβάλει κατάσταση με όλους τους βασικούς και 
εναλλακτικούς Φορείς προμήθειας των υποσυγκροτημάτων και 
εξαρτημάτων που συνθέτουν τα επισκευασμένα υλικά, καθώς και των 
παρελκόμενων και τυχόν αναλωσίμων αυτών, που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία. (βαθμολογούμενο κριτήριο). 

1,00% 100,00% 1,00% Γ 

7.2.5 Είναι επιθυμητό ο Προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής 
λειτουργίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής του επισκευασμένου υλικού. (βαθμολογούμενο 
κριτήριο). 

 
 
 
 
 
 

5,00% 

50,00% 2,50% Β 

7.2.6.1   Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης του 
υλικού της παραγράφου 7.2.6 είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες, είναι 
επιθυμητό το παραδοθέν υλικό να παραμένει σε εγγύηση για 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την οριστική παραλαβή του από την 
Υπηρεσία (βαθμολογούμενο κριτήριο). 
 

50,00% 2,50% Β 

8.1.5 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα καθορισθεί στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός από την 
κατακύρωση της προμήθειας και επιθυμητό όχι μεγαλύτερος από έξι 
(6) μήνες. (βαθμολογούμενο κριτήριο) 

5,00% 100,00% 5,00% Α 
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Υπόμνημα Παρατηρήσεων 

Α Βαθμολογείται με το μέγιστο βαθμό η προσφορά με τη μικρότερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες 
προσφορές βαθμολογούνται συγκριτικά με αυτήν, με μικρότερους βαθμούς.  

Β Βαθμολογείται με το μέγιστο βαθμό η προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες 
προσφορές βαθμολογούνται συγκριτικά με αυτήν, με μικρότερους βαθμούς.  

Γ Βαθμολογείται η παροχή ή μη του χαρακτηριστικού ή της υπηρεσίας. 

 

 
       Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
                           Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΠ (1): 
ΑΡΙΘΜΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΠ (2): 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠ (3): 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΤΠ (4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6) 

   

   

   

   

 
         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (7) 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 
 (1) Αναγράφεται ο τίτλος της τεχνικής προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται 
συμμόρφωση. 
 
 (2) Αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της προδιαγραφής, για 
την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (π.χ. έκδοση 1η / ημέρ.-μήνας-έτος). 
 
 (3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται 
συμμόρφωση (π.χ. 1η) Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης η θέση αυτή του 
εντύπου παραμένει κενή. 
 
 (4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της 
προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (π.χ. :4.2.1). Στον πίνακα του 
εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και οι υποπαράγραφοι του 
κυρίως κειμένου και των προσθηκών της ΤΠ, από τις οποίες απορρέει απαίτηση 
συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα υλικά/υπηρεσίες ή και σχετική υποχρέωση του 
Προμηθευτή.  
 
 (5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής για την οποία 
δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια 
γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (π.χ. :Χαρακτηριστικά Επιδόσεων –Φυσικά 
Χαρακτηριστικά). Στην περίπτωση υποπαραγράφων στις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, 
αναγράφεται σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου.  
 
 (6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της 
σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή της υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που 
αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του 
πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και 
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κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. 
Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων από την προδιαγραφή, στοιχείων ή 
διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την 
προσφορά του Προμηθευτή, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη 
σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, όπως 
τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τελευταία τροποποίηση. 
 
 (7) Χώρος για τα στοιχεία και την υπογραφή του προσφέροντος.  
 
 

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
                   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 15/2019) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «ΣΤ΄» 

 

 

                                                                                         
                                                  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ .….... /19 

 

 

Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών 
Υποστήριξης Συστήματος Μη 
Επανδρωμένων Αεροσκαφών  

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ» 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……….. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Το κείμενο της σύμβασης θα οριστικοποιηθεί με βάση τα καθοριζόμενα στην 
κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λαμβάνει υπόψη τους 
όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
 

                       Σ..……./19  
 Προοίμιο 

Άρθρο  1ο     :   Γενικοί  Όροι 
    Άρθρο  2ο     :   Αντικείμενο Προμήθειας  
    Άρθρο  3ο     :   Τεχνική Προδιαγραφή - Εγγυήσεις 
    Άρθρο  4ο     :   Παράδοση - Παραλαβή 
    Άρθρο  5ο     :   Απόρριψη Ειδών - Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 
            Άρθρο  6ο     :   Πληρωμή-Δικαιολογητικά 

Άρθρο  7ο     :   Εγγυοδοσία 
    Άρθρο  8ο     :   Πρόστιμα Εκπρόθεσμων Παραδόσεων 
    Άρθρο  9ο     :   Κήρυξη Εκπτώτου - Κυρώσεις 
    Άρθρο  10ο   :   Ειδικές Κυρώσεις 
    Άρθρο  11ο   :   Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

Άρθρο  12ο   :   Kωδικοποίηση Υλικών 
Άρθρο  13ο   :   Τροποποίηση Σύμβασης 

    Άρθρο  14ο   :   Ολοκλήρωση - Εκκαθάριση Σύμβασης 
 Άρθρο  15ο   :   Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία 
 Άρθρο  16ο   :   Λοιποί Όροι 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΤΗΛ. :  210 – 870 50 42 
 
 
 
 
                          Σύμβαση ……./19 
   Διαγωνισμός Δ.15/2019 
 
Αντικείμενο Σύμβασης: «Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών Υποστήριξης Συστήματος 
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ» 
 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …………………………….. Ευρώ (€) 
 
 
 
     Προοίμιο 
 
 1.  Με την απόφαση υπό τα στοιχεία ΑΔ.Φ……………… ………… ..…… (ΑΔΑ: 
……..…..), κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του προηγηθέντος διαγωνισμού Δ…./…. 
υπέρ του ανάδοχου/προμηθευτή υπό τη διακριτική επωνυμία 
«…………..…………………...». 
 
 2.  Σήμερα ……. στην ……………. (Οδός: …………………T.K.…………... 
Πόλη……..., τηλ. …… φαξ …..….., e-mail …………..........), υπογράφηκε η παρούσα 
σύμβαση, σύμφωνα με την ανωτέρω κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
μεταξύ των: 
 
  α. …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής και 
 
  β. …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας…..………….(διακριτικός τίτλος συμβαλλόμενου).…………….(ΑΦΜ……………, 
Οδός: ………………… T.K…………..., τηλ. ………..,fax…………………., E-mail 
…………............) η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος ή 
Προμηθευτής ή Συμβαλλόμενος» . 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι οικονομικός φορέας της ημεδαπής, 
αναγράφεται το ελληνικό ΑΦΜ. Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι οικονομικός φορέας της 
αλλοδαπής προσδιορίζεται από τους Ειδικούς Όρους και ακολούθως την κατακυρωτική 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η υποχρέωση έκδοσης από τον ανάδοχο ελληνικού 
ΑΦΜ μέσω της Α΄ ΔΟΥ Αθηνών σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1005, 1006 (ΦΕΚ 19 Β’/2013), 
1126 (ΦΕΚ 1420 Β’/2013) και 1113 (ΦΕΚ1252 Β’/2013). Στην περίπτωση υποχρέωσης 
έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ από τον ανάδοχο, πέρα από το ΑΦΜ της αλλοδαπής 
αναγράφεται στο προοίμιο και το ελληνικό ΑΦΜ που έχει παρασχεθεί στον ανάδοχο από 
την Α΄ ΔΟΥ Αθηνών. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται με την υπογραφή της σύμβασης η 
αναγραφή του ελληνικού ΑΦΜ που έχει παρασχεθεί στον ανάδοχο από την Α΄ ΔΟΥ 
Αθηνών, αναγράφεται στο άρθρο 1 - Γενικοί Όροι το λεκτικό: «Ο συμβαλλόμενος με την 
υπογραφή της σύμβασης θα ενεργήσει για τη λήψη από την Α΄ ΔΟΥ Αθηνών ελληνικού 
ΑΦΜ το οποίο και θα γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία διενέργειας των πληρωμών της 
παρούσας σύμβασης. Στο συμβαλλόμενο παρασχέθηκε υπόδειγμα του εντύπου υποβολής 
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των απαιτούμενων στοιχείων στην Α΄ ΔΟΥ Αθηνών για την έκδοση ΑΦΜ, σύμφωνα με την 
ΠΟΛ 1113/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ).» 
 
 3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα 
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 1ο  
Γενικοί Όροι 

 
  1.  Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από 
το δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Αναθέτουσα Αρχή, εφαρμοζομένου του 
Ελληνικού Δικαίου. 
 
 2.  Τα κάθε είδους δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Οργανισμών και γενικά των 
εκμεταλλεύσεων των ΕΔ, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους 
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαμβάνει από 
οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 
 
 3.  Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις 
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, κλπ, που λαμβάνονται από οποιαδήποτε 
Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής 
και χρόνου παράδοσης των ειδών. 
 
 4.  Κατά την υλοποίηση της παρούσας, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.3978/11. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της παρούσας και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
 5. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προμηθειών στρατιωτικού εξοπλισμού (Ν.3978/11 και Ν.3433/06) και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ισχύουν. 
 

 
Άρθρο 2ο  

Αντικείμενο Προμήθειας 
 

 1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών 
Υποστήριξης Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ αναλυτικά ως 
κατωτέρω: 
 
  α. Για τα υλικά (CPV…………………….) : 
 

α/α Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα 
Τιμή (€) 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή (€) 
Με 
ΦΠΑ 

1      
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2      

3      

 Σύνολο (€)   

 
  β. Για τις Υπηρεσίες (CPV…………………….) : 
 

α/α Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα 
Τιμή (€) 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή (€) 
Με 
ΦΠΑ 

1      

2      

3      

 Σύνολο (€)   

 
 
 2. Οι συμβατικές τιμές περιλαμβάνουν κρατήσεις ποσοστού 6,144%, που 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο και οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω:  
 

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4 % 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2 % 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Σύνολο 6,144% 

 
 3. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4254/14), που 
επιβάλλεται επί της καθαρής συμβατικής αξίας (δηλαδή, της συμβατικής αξίας που 
απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων). 
  [Σε περίπτωση αλλοδαπού συμβαλλόμενου, ο οποίος δύναται να 
απαλλάσσεται της επιβολής ΦΕ κατά την έννοια των διμερών διακρατικών συμβάσεων 
διατυπώνεται ο κάτωθι όρος:] 
  Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία. Προς τούτο, υποβάλλεται από τον προμηθευτή Αίτηση για την εφαρμογή της 
σύμβασης αποφυγή διπλής φορολογίας (εις διπλούν, πρωτότυπα υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο), καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, που εκδίδεται από την 
αρμόδια Αρχή της χώρας εγκατάστασής του. 
 
 4. Επιπλέον, ο συμβαλλόμενος βαρύνεται με έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, έξοδα (τυχόν) 
εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες, που ανακύπτουν στο 
πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, μέχρι οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συμβατικού αντικειμένου. 
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Άρθρο 3ο  
Τεχνική Προδιαγραφή – Εγγυήσεις 

 
 1. Η προμήθεια θα γίνει με βάση την υπ’ αριθμ. «………(αριθμός 
ΠΕΔ)………..» Τεχνική Προδιαγραφή και την τεχνική προσφορά του συμβαλλόμενου, ως 
τα Παραρτήματα «Α’» και «Β’» της παρούσας.  
   
 2. Εργοστάσιο κατασκευής: «…..» (προσδιορισμός του εργοστασίου 
κατασκευής, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά και την κατακυρωτική απόφαση). 
 
 (Εφόσον προβλέπεται από τους ΕΟ και την κατακυρωτική απόφαση η παροχή 
εγγυήσεων, σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου, διατυπώνονται τα κάτωθι) 
 
 3. Ο προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση 
που αναλαμβάνει με την προσφορά του και αποδέχεται τους όρους συμφωνιών του 
διαγωνισμού Δ.15/19. 
 
 4. Ο Ανάδοχος 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 
λειτουργία του και αφορά ζημίες που προκαλούνται από ελαττώματα στο σχεδιασμό, τη 
δομή, τη σύσταση του προϊόντος και των υλικών από τα οποία αυτό συντίθεται, καθώς και 
σε ελαττώματα ή ατέλειες που οφείλονται στην κατασκευή του προϊόντος. 
 
 5. Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών χρονικής 
διάρκειας …….., από την ημερομηνία οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των.  

 
 

Άρθρο 4ο 
Παράδοση – Παραλαβή 

  

 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός ……… (προσδιορισμός του χρόνου 

παράδοσης σύμφωνα με την κατακύρωση) ημερών / μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης (ή σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: ……………, 
όπως  προσδιορίζεται από την κατακύρωση). 
 
 2. Η παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα διενεργηθεί σ… …..  
(προσδιορισμός του τόπου παράδοσης σύμφωνα με την κατακύρωση) και με τους κάτωθι 
όρους: 
 
  α. [Προσδιορισμός του τρόπου παράδοσης, δηλαδή των όρων 
INCOTERMS σύμφωνα με την κατακύρωση] 
 
  β. [Προσδιορισμός τυχών άλλων Ειδικών όρων παράδοσης, σύμφωνα 
με την κατακυρωτική απόφαση, όπως φόρτωσης, ασφάλισης, μεταφοράς και εκτελωνισμού 
των ειδών.] 
 
 3. Η παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και 
Παραλαβών της …….. (προσδιορισμός της αρμόδιας Μονάδας της ΠΑ σύμφωνα με την 
κατακύρωση) και με την κάτωθι διαδικασία: 
 
  α. Προσδιορισμός του τρόπου παραλαβής -μακροσκοπικά, 
εργαστηριακά, λειτουργικά, κλπ- σύμφωνα με τους ΕΟ του διαγωνισμού και την 
κατακύρωση. 
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  β. Προσδιορισμός λοιπών ειδικών όρων που αφορούν στην παραλαβή 
των ειδών, όπως της υποβολής δειγμάτων και εργαστηριακών ελέγχων, της πρακτικής 
δοκιμασίας και ποιοτικού ελέγχου, όπως καθορίζονται από τους ειδικούς όρους της 
διακήρυξης και την κατακύρωση. 
 
  γ. Σε περίπτωση που προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση, 
συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή 
απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν προβλέπονται εκτός 
από τη μακροσκοπική εξέταση και άλλοι έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, 
πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής ανάλογο πρωτόκολλο, 
εκτός από το πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων 
αυτών. Αν λόγω της φύσης του υπό προμήθεια αντικειμένου όλοι οι προβλεπόμενοι 
έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και 
λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την 
Επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας. 
 
  δ. Η επιτροπή παραλαβής, πριν τη σύνταξη των πρωτοκόλλων 
οριστικής παραλαβής, ελέγχει, εκτός από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, δελτία 
ποιοτικού ελέγχου εργοστασίων, δελτία χημικών εξετάσεων κλπ. (όπως προβλέπονται 
από την τεχνική προδιαγραφή και τεχνική προσφορά του συμβαλλόμενου) και τη 
βεβαίωση ΑΥΚΥ περί παροχής από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων στοιχείων 
κωδικοποίησης. 
 
 4. Η παραλαβή των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός …. (προσδιορισμός 
χρονικού διαστήματος σύμφωνα με την κατακύρωση) ημερών από την παράδοση των 
ειδών από τον ανάδοχο.  
 
 5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της, να 
παρατείνεται μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Αν ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες, μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ένα 
δεύτερο (1/2) αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το συμβατικό 
είδος δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εάν 
λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής 
του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το συμβατικό 
είδος. 
 
 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ……. (προσδιορισμός της 
Υπηρεσίας / Μονάδας σύμφωνα με την κατακύρωση) που παρακολουθεί την εκτέλεση της 
Σύμβασης, την ……… (προσδιορισμός Υπηρεσίας σύμφωνα με την κατακυρωτική 
απόφαση) ως αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τις παραλαβές  και την Επιτροπή 
Ελέγχου Παραλαβών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό 
αντικείμενο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την παράδοση αυτού. 
 
 7. Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού είδους στην αποθήκη υποδοχής, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο 
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το 
συμβατικό υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 
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 8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 
μετατεθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ως 
ανωτέρα βία θεωρούνται κατ’ αρχήν περιστατικά όλως απρόβλεπτα, απρόοπτα και 
αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. 
 
 9. 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, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να 
εγκρίνεται μερική ή ολική παραλαβή των ειδών με μειωμένη τιμή, ενώ το σχετικό ποσοστό 
μείωσης επί τοις εκατό (%) της συμβατικής αξίας του συμβατικού είδους προτείνεται από 
την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών. 
 
 10. Η Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών αποφασίζει σε ολομέλεια και κατά 
πλειοψηφία και με υποχρεωτική καταχώριση ονομαστικώς των θέσεων των 
μειοψηφούντων και συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής, εάν τα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ή πρωτόκολλο 
απόρριψης, εάν αυτά δεν συμφωνούν με αυτούς και θίγουν τα συμφέροντα του Δημοσίου, 
και καθορίζει συγκεκριμένα τις παρεκκλίσεις των ειδών. 
 
 11. [Συμπληρώνονται τυχόν ειδικοί όροι που αφορούν στην παραλαβή των 
ειδών, όπως προσδιορίζονται από την κατακυρωτική απόφαση και δεν καλύπτονται από τα 
ανωτέρω]. 
 
 

Άρθρο 5ο 
Απόρριψη Ειδών - Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 
 

 1. Σε περίπτωση απόρριψης των ειδών, συντάσσεται πρωτόκολλο 
απόρριψης το οποίο αποστέλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών στην 
Αναθέτουσα Αρχή (για γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών και έκδοση απόφασης) 
και αντίγραφο αυτού στον προμηθευτή και στις εμπλεκόμενες για την υλοποίηση της 
σύμβασης Υπηρεσίες της ΠΑ.  
 
 2. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των ειδών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός τακτής προθεσμίας να 
αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη. Η προθεσμία 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 Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο Ανάδοχος 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 κοινοποίησή 
της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την 
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο 10% επί 
της αντίστοιχης συμβατικής αξίας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ. Δεν επιστρέφονται 
τα απορριφθέντα πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε 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 εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα είδη, πέραν του 
προστίμου, τα υλικά περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 του ΝΔ 721/1970 (περί εκποίησης περιουσιακών 
στοιχείων). 
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 3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση 
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 
και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν 
από την εκπνοή της, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας υπέρ 
του Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η τυχόν παράτασή 
της και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, τότε η ποσότητα αυτή 
περιέρχεται στην ΠΑ και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 του ΝΔ 
721/1970 (περί εκποίησης περιουσιακών στοιχείων). 
 
 4. Αν ο Ανάδοχος δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου 
Παραλαβών, με την οποία απορρίπτεται το σύνολο ή μέρος των υπό παραλαβή ειδών ή 
γίνεται δεκτή η παραλαβή τους με έκπτωση, δικαιούται να ζητήσει, μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της 
παραλαβής με έκπτωση τιμής, την παραπομπή της υπόθεσης σε Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στον 
αρμόδιο φορέα που πραγματοποιεί την προμήθεια. 
 
 5. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αφού λάβει υπόψη 
το σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του Αναδόχου ή 
του νόμιμου εκπροσώπου του και αφού εξετάσει πάλι το υπό προμήθεια είδος με τον 
τρόπο που προβλέπει η Σύμβαση και επαναλάβει τους ελέγχους της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής, γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, με πρακτικό: 
 
  5.1 Αν εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Παραλαβών καλώς ή όχι. 
 
  5.2 Αν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί και ότι είναι ισότιμο 
με αυτό που καθορίζεται από τη Σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής, 
εφόσον οι διαφορές που εμφανίζονται είναι ασήμαντες και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου αλλά σε ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του. 
 
  5.3 Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά με τη συμβατική 
τιμή ή με ελαττωμένη και σε ποιο ποσοστό ή να απορριφθεί οριστικά. 
 
 6. Το πρακτικό της Επιτροπής, που υπογράφεται από όσους συμμετείχαν σε 
αυτή, υποβάλλεται στην υπηρεσία που συγκρότησε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, για 
έκδοση της σχετικής απόφασης, από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την έκδοση της 
απόφασης η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχο πρωτόκολλο.  
 
 7. Ο Ανάδοχος, εφόσον η διαφορά παραπέμφθηκε στη Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή, δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δημόσιο αποζημίωση για ζημία που υπέστη 
κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης. 
 
 8. Έξοδα για (τυχόν) εργαστηριακούς ελέγχους ή άλλες δαπάνες, που 
προκαλούνται στο πλαίσιο των ελέγχων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, βαρύνουν τον 
συμβαλλόμενο που αιτείται την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή. 
 
 9. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να επανεξετάζεται το 
συμβατικό είδος από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, ακόμη και στην περίπτωση 
που παραλήφθηκε οριστικά από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. 
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Άρθρο 6ο 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργηθεί από την ……………. 

(προσδιορισμός της αρμόδιας Υπηρεσίας ως καθορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση), 
ως ακολούθως: 

 
 α. Προσδιορισμός του τρόπου πληρωμής σύμφωνα με την 

κατακυρωτική απόφαση, δηλαδή με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα ή με τραπεζικό έμβασμα ή 
με ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση, δυνάμει των Ειδικών Όρων της διακήρυξης και της 
προσφοράς του αναδόχου. 

 
 β. Προσδιορισμός των ειδικών όρων χορήγησης προκαταβολής, 

σύμφωνα με ΕΟ της διακήρυξης και της κατακυρωτικής απόφασης / Προσδιορισμός όρων 
της ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης και παραπομπή στο Υπόδειγμά της (Letter of Credit), 
ως καθορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση, και επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην 
παρούσα. 
 
  2. Η εξόφληση του αναδόχου διενεργείται με βάση τα ακόλουθα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά: 
 
   (Παρατίθενται εξαντλητικά τα δικαιολογητικά πληρωμής, σύμφωνα με τους 
ΓΟ και ΕΟ όρους της διακήρυξης και όπως καθορίζεται από την κατακυρωτική απόφαση). 
 
  3. Κατά την πληρωμή παρακρατούνται κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρος 
εισοδήματος, και τυχόν έξοδα εργαστηριακών ελέγχων  όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 
της παρούσας. 
 
  4. Σε περίπτωση που η εξόφληση του αναδόχου διενεργηθεί καθυστερημένα 
η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107 
Α΄/2013) και το προς εξόφληση ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 
αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο το οποίο είναι ίσο με το επιτόκιο αναφοράς (το 
επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της 
πράξεις αναχρηματοδότησης) πλέον οκτώ (8,00) ποσοστιαίες μονάδες. 
 
 5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, αν προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. 
 
 6. Επιπλέον, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, τυχόν παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές κλπ). 

 
 

Άρθρο 7ο  
Εγγυοδοσία 

 
1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, την υπ΄ αριθμ. ……………………… εγγυητική επιστολή, ισχύος 
μέχρι …………, ποσού Ευρώ (€) …………………………., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν με αίτησή του, 
μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 
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2. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) καλύπτει και τις υποχρεώσεις του 
προμηθευτή για την κωδικοποίηση των ειδών. 

 
 3. (Εφόσον προβλέπεται από ΕΟ διαγωνισμού και την κατακυρωτική 
απόφαση) Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των 
υλικών ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας των συμβατικών υλικών και χρονικής 
διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις (3) μήνες από το χρόνο της παρεχόμενης εγγύησης. 
 
 4. (Εφόσον προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις και τμηματικές πληρωμές) Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άμεσα μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν το συμβατικό αντικείμενο είναι 
διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγυητική 
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών 
της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου 
 
 5. (Εφόσον χορηγείται προκαταβολή περιλαμβάνεται ο ακόλουθος όρος:) Ο 
προμηθευτής κατέθεσε την υπ’αριθμ. ……… εγγυητική επιστολή ποσού Ευρώ (€) 
……………… της τράπεζας ………., ως ισόποση εγγύηση της εγκεκριμένης σε αυτόν 
προκαταβολής. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το 
επιτόκιο που καθορίζεται με την ισχύουσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το 
ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση. 
 
 6. [Διατύπωση τυχόν άλλων πρόσθετων εγγυήσεων / εξασφαλίσεων, εφόσον 
προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους (ΓΟ-15, παρ. 1.5 και ΕΟ-7) και, ως εκ τούτου, 
στην κατακυρωτική απόφαση, όπως πχ ασφαλιστήριο συμβόλαιο.] 

 
 

Άρθρο 8ο 
       Πρόστιμα Εκπρόθεσμων Παραδόσεων 
 
 1. Εάν το συμβατικό αντικείμενο φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση, και μετά τη 
λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν.3433/2006, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες επιβάλλεται και πρόστιμο που 
υπολογίζεται επί της αξίας του συμβατικού είδους ως εξής: 
 
  1.1 Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως 
0,67% δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 
 
  1.2 Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 
1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 
 
  1.3 Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 
2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 
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  1.4 Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 
3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες». 
 
  1.5 Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% 
έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για 
τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 
 
  1.6 Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται 
ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές 
ημέρες. 
 
 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί 
της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ. Εάν τα είδη 
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
 3. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - 
παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο 
δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
 4. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο 
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 παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
 
 5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της 
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος ή 
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το 
πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο της ΠΑ. 
 
 

Άρθρο 9ο  
    Κήρυξη Εκπτώτου - Κυρώσεις  
            
 1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 
του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά είδη 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. 
 
 2. Στο συμβαλλόμενο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών (που υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο στη συνεδρίασή της προς παροχή εξηγήσεων), αθροιστικά ή διαζευκτικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
  2.1 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ. 



Σελ. 147 

 
  2.2 Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους υποψήφιους 
Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, 
είτε με διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε 
βάρος του της μεγαλύτερης διαφοράς τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε άμεσης ή 
έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από όσα του οφείλει 
το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 
προμήθεια του συμβατικού είδους. Στην περίπτωση αυτή, ο 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. 
 
  2.3 Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε 
στον έκπτωτο από τη σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
 
 3. Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής δεν αποτελεί λόγο 
αναστολής της εξέτασης του θέματος και της επ' αυτού γνωμοδότησης. 
 
 4. Αν η προμήθεια του συμβατικού είδους σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου 
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. 
 
 5. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της 
Αναθέτουσας Αρχής για θετική ζημία που προήλθε από την άρνηση του Αναδόχου να 
πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. 
 
 6. Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ή κήρυξης του Αναδόχου ως 
εκπτώτου και μέχρι την επιστροφή της προκαταβολής οφείλεται τόκος υπερημερίας. 
Τόκος υπερημερίας οφείλεται και επί εκπρόθεσμων παραδόσεων σύμφωνα με σχετική 
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3433/2006. 
 
 7. Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου ή λύσης της Σύμβασης 
και εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβολή και τους τόκους μέσα στην προθεσμία 
που προβλέπεται για αυτό, το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε 
αυτή μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εισπράττονται, με 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί είσπραξης 
δημοσίων εσόδων διατάξεις. 
 
 8. Για το χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμοδίως ότι 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο 
Ανάδοχος έχει λάβει τέτοια. 
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Άρθρο 10ο 
Ειδικές Κυρώσεις 

 
 1. Ρήτρα Διαφάνειας: 
 
  1.1. Εάν ο Ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του 
άρθρου 9, του Ν.3978/11 και δεν θεραπεύσει αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής ειδοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να τον κηρύξει έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική 
ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης. Σε 
ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, με απόφαση ΥΕΘΑ, για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών (3) ετών.  
 
  1.2. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των 
παραγράφων 1 έως και 6, του άρθρου 9, του Ν.3978/11 από τα μέλη της κοινοπραξίας ή 
της ένωσης του οικονομικού φορέα ή των υπεργολάβων του, οι κυρώσεις της 
προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται στον Ανάδοχο. 
 
 2.  Ρήτρα Ακεραιότητας: Αν ο Ανάδοχος παραβιάσει τη ρήτρα ακεραιότητας 
που επισυνάπτεται στην παρούσα (ως Παράρτημα «Δ»), επιβάλλονται οι ακόλουθες 
κυρώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: 
 
  2.1. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, σωρευτικά, 
έκπτωση του αναδόχου, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και 
αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
με απόφαση ΥΕΘΑ, τουλάχιστον για τρία (3) έτη. 
 
  2.2. Αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ποινική ρήτρα 
ισόποση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις 
συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με απόφαση ΥΕΘΑ, τουλάχιστον για τρία (3) 
έτη. 

 
 

Άρθρο 11ο 

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 
 

 1. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, όταν: 
 
  1.1 Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 
  1.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 2. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στο συμβαλλόμενο, αλλά μετατίθενται οι 
συμβατικές προθεσμίες παράδοσης των ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή 
μέρους τους, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εφόσον διαπιστωθεί : 
 
  2.1 Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 
 
  2.2 Ανωτέρα βία. 
 
 3. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει 
να δηλωθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
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την εκδήλωση τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον 
τα γεγονότα είναι διαρκή, ο  Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία 
την έναρξη και τη λήξη τους. 

 
 

Άρθρο 12ο  
Kωδικοποίηση Υλικών 

 
1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα με τα 

αντιστοίχως καθοριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού Δ.15/19. 
 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, εάν τα υπό προμήθεια είδη δεν 
είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ δεσμεύεται με τη ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ως η 
Προσθήκη «Γ» της παρούσας) ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199 και 4438 για 
την κωδικοποίησή τους. 
 

3. Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ως και της 
Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως 
ακολούθως: 
 
  α. Να έχουν ήδη αποδοθεί, μετά την κοινοποίηση της κατακυρωτικής 
απόφασης, κωδικοί κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές – 
υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών. Σε διαφορετική περίπτωση ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της 
σύμβασης να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5), προκειμένου να 
αποδοθούν οι παραπάνω κωδικοί κατασκευαστή.  
 
  β. Να έχει ήδη παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μετά την κοινοποίηση 
της κατακυρωτικής απόφασης, κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μορφή 
αρχείου txt, doc ή Excel), στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα 
υπό προμήθεια υλικά :  
 
   (1) Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή –  
υποκατασκευαστή. 
 
   (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 
 
   (3) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική. 
 
   (4) To NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο. 
 
  γ. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω κατάσταση με την 
υπογραφή της σύμβασης και η ΥΠ/ΠΑ να τη διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201 
ΚΕΦΑ/Τ2/5) με την κοινοποίηση της σύμβασης. 
 
  δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην 
αντίστοιχη ΑΥΚΥ προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών 
που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών.  
 
  ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να 
διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 
σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε 
περίπτωση όχι μετέπειτα από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. 
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  στ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται να 
εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό 
προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την 
κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. 
 
  ζ. Για όσα είδη της σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται: 
 
   (1) Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα 
δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.  
 
   (2) Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία 
των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης 
και πλήρους αναγνώρισης των υλικών. 
 
  η. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά 
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι 
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όσον αφορά την κωδικοποίηση, 
γεγονός που γνωστοποιείται από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ με την χορήγηση σχετικής 
βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη σύμβαση, ένα 
για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜ.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα 
για το αρχείο της ΑΥΚΥ. 
 
  θ. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και 
βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την 
κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την 
αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει η σύμβαση θα επισυνάπτεται επικυρωμένο 
από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. 
 
  ι. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει 
και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για την κωδικοποίηση των 
υλικών. 
 
 

Άρθρο 13ο  
       Τροποποίηση Σύμβασης 
 
 Η Σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή, εάν 
δεν προβλέπεται, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και οι δύο (2) συμβαλλόμενοι, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών και με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
 

          Άρθρο 14ο 
        Ολοκλήρωση - Εκκαθάριση Σύμβασης 
 

Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ από την υπογραφή της και θεωρείται ότι 
εκτελέστηκε / ολοκληρώθηκε όταν: 
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  α. Το συμβατικό αντικείμενο υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος 
που κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα τοις 
εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 
 
  β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το συμβατικό 
αντικείμενο που παραδόθηκε. 
 
  γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

 
Αρθρο 15ο 

    Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 
 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα ο Ν.3978/11, ο 
Ν.3433/06 (όπως ισχύει), και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, εφαρμοζόμενων συμπληρωματικώς του Αστικού Κώδικα. 

 
2. Σε περίπτωση διαφορών που τυχόν ανακύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση της σύμβασης, αυτές επιλύονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη, άλλως αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 
 
 

Άρθρο 16ο  
         Λοιποί Όροι 

1. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του προηγηθέντος διαγωνισμού Δ.15/19 
συνεχίζουν να ισχύουν αυτούσιοι και όπου δεν αντίκειται με την παρούσα. 

 
2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται 

από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και προσαρτώνται σε αυτή, αποτελούν ένα ενιαίο 
και αναπόσπαστο σύνολο. Υπό αυτήν την έννοια, ό,τι δε ρυθμίζεται στη σύμβαση 
συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων θεωρούνται 
ουσιώδεις στο σύνολό τους. Είναι δε τα εξής: 

 
 α. Παράρτημα «Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

  β. Παράρτημα «Β»: Τεχνική και Οικονομική προσφορά του 
προμηθευτή. 

 
γ. Παράρτημα «Γ»: Ρήτρα Κωδικοποίησης και Βεβαίωση 

Παροχής Στοιχείων για την Κωδικοποίηση Υλικών. 
 
  δ. Παράρτημα «Δ»:  Ρήτρα ακεραιότητας αναδόχου  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»:  Τεχνικές Προδιαγραφές «…………..»  
«Β»: Τεχνική και Οικονομική προσφορά αναδόχου  
«Γ»: Ρήτρα Κωδικοποίησης και Βεβαίωση Παροχής Στοιχείων για την Κωδικοποίηση 
Υλικών  
«Δ»:  Ρήτρα ακεραιότητας αναδόχου  
«Ε»: Υπόδειγμα Ενέγγυας Ανέκκλητης Πίστωσης (Letter of Credit) (Εφόσον απαιτείται 
από τους όρους πληρωμών της σύμβασης) 
 

   
 Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
                    Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 


