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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 210-6593838
Φ.ΠΡ-180Ν/ΑΔ 7385 
Σ.- 1596 -
Αθήνα,  6   Νοε  20

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Σύμβασης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου 
Κατασκευής του Έργου: «Αναβάθμιση Υποδομής Συστήματος 
Αεροναυτιλίας TACAN Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-180Ν).

1. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας 
(Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομής Συστήματος 
Αεροναυτιλίας TACAN Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-180Ν), με συστημικό αριθμό 
91163, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους 
όρους της σχετικής διακήρυξης.

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής 
Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.).
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Μεσογείων 227 – 231, ΤΚ: 155 61, Χολαργός.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: https://www.haf.gr
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-6593838
FAX: 210-6521793
e-mail: dirbid.ypepa@haf.gr
Α.Φ.Μ.: 090153025
Δ.Ο.Υ.: Νέου Ψυχικού.

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Από τα 
ανωτέρω έγγραφα εξαιρούνται τα διαβαθμισμένα «Περιορισμένης χρήσης», 
τεύχη της Υπηρεσίας, και σε εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 
4412/16, αυτά θα διατίθενται κάθε εργάσιμη ημέρα από  16-11-2020  έως  27-
11-2020, στις ώρες 11:00 έως 13:00, από το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού 
του ΥΕΘΑ (οδός Λεωφ. Μεσογείων 227 - 231, Χολαργός, ΤΚ 15561, Αθήνα, 
τηλ.: 210-6593838). 
Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης θα δίδεται 

από το τμήμα δημοπρασιών της ΥΠ.Ε.Π.Α. τηλ.: 210-6593838.
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4. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής-Κύρια δραστηριότητα:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.).
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες.

5. Κωδικοί CPV:

45216200-6, 45222200-1.

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:

EL631, Άκτιον, Νομός Αιτωλοακαρνανίας.

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Τo Τo παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την σχεδίαση, κατασκευή και 
εγκατάσταση της αναβάθμισης της υποδομής συστήματος αεροναυτιλίας 
TACAN του Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΥ. 
Το εν λόγω έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:
1) Την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται στη φάση του σχεδιασμού 
και σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης.
2) Την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών βελτίωσης – 
συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών.
3) Την αποξήλωση του ενεργού εξοπλισμού του υφιστάμενου ΤΑCAN που 
δεν θα χρησιμοποιηθεί και την παράδοσή του στην Υπηρεσία.
4) Την εγκατάσταση, διασύνδεση και ρύθμιση του νέου εξοπλισμού.
5) Την πλήρη ενεργοποίηση του έργου.
6) Τους ελέγχους αποδοχής και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 
7) Την παροχή εκπαίδευσης και βιβλιογραφίας.
8) Την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την περίοδο της εγγύησης και 
μέχρι την οριστική παραλαβή. 

8. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων 
εξήντα χιλιάδων (760.000,00) ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. 
& Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και αναθεώρηση). Λόγω πηγής 
χρηματοδότησης το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

9. Εναλλακτικές προσφορές:

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

10. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑ (730) ΗΜΕΡΕΣ  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι 
αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και που είναι 
εγκατεστημένα σε:
1) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 

2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 
4412/2016.

δ. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι γραμμένοι στους 
ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ανάληψη έργων 
ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 
378/87.

ε. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων στην τάξη 1η όταν κοινοπρακτούν 
δύο ή περισσότεροι οικονομικοί φορείς της ίδιας τάξης (δύο πτυχία 
1ης τάξεως) και άνω.

12. Διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν. 4412/2016 (με 
ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου). 

13. Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

14. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Δεν υπόκειται σε ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης.

20PROC007611065 2020-11-09



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από Α' (ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)) ΒΕΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7848) την 09/11/20 09:05(LT) με UID: 5fa0e9f1477e760fccd00128

- 4 -

15. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

16. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 15-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 
προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ο οικονομικός φορέας θα 
πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα και από ώρα 08:00 
έως 12:00 για την έκδοση άδειας εισόδου σε ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ, τηλ. 210 
6593838), προκειμένου να υποβληθεί και πρωτοκολληθεί ο φάκελος 
από τη Γραμματεία της ΥΠΕΠΑ).

17. Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης 
(καθώς και στο ανωτέρω άρθρο 16 της παρούσας προκήρυξης), σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα 
στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF).

18. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) 
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.

19. Αποσφράγιση προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η 18-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

20. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση:

Η αποσφράγιση θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία θα 
ορισθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) και θα 
εγκριθεί με σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

21. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

22. Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ, MWCE Serial 3AF06328-M, 
συγκεκριμένα σε βάρος προϋπολογισμού ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός Φορέας: 
10112040000000, Α.Λ.Ε. 4940289899, (λόγω πηγής χρηματοδότησης το 
έργο στερείται ΦΠΑ). Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με 
αρ. πρωτ. 10307/Σ.5255/14-10-2020/ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΑΥ) (ΑΔΑ: ΩΙΚΖ6-
ΓΗ1), για την ανάληψη υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2020. Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

23. Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 
39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά 
οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
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του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία 
διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

24. Δημοσιεύσεις:

Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη θα δημοσιευθούν στο 
ΚΗΜΔΗΣ.

Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής(https://public.haf.gr/procure/) .

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr).

25. Σχετικές πληροφορίες:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1. α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων (15.200,00) ευρώ, με 
ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. με Α’ βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ

Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ’ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΑ
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