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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 210-6593846
Φ. ΠΡ-181Ν/7398
Σ.-1600-
Αθήνα,  06  Νοε  20

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Σύμβασης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου 
Κατασκευής του Έργου: «Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ 
ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν).

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 Επικοινωνιών GAG Α/Δ 
ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 2191/21-10-20 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: 210-6593846
e-mail: dirbid.ypepa@haf.gr
Α.Φ.Μ.: 090153025
Δ.Ο.Υ.: Νέου Ψυχικού.

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα ψηφιακά υπογεγραμμένα ΜΗ  διαβαθμισμένα τεύχη-έγγραφα της 
εργολαβίας, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης αναρτώνται και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://public.haf.gr/procure/ η υπ’ 
αριθμ. 2191/21-10-2020 Διακήρυξη και η παρούσα Προκήρυξη.

Από τα έγγραφα της σύμβασης εξαιρούνται σε εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 
21 του ν.4412/16 τα διαβαθμισμένα «Περιορισμένης χρήσης» τεύχη μελέτης 
της εργολαβίας, τα οποία 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-
6593846).
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Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης θα δίδεται 
από το Τμήμα δημοπρασιών της ΥΠ.Ε.Π.Α. τηλ.: 210-6593846.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να 
μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, τα διαβαθμισμένα «Περιορισμένης χρήσης» τεύχη 
μελέτης της εργολαβίας ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί 
φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 
τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά 
την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή 
των, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα 
ανωτέρω.

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:

Το Αντικείμενο του έργου αφορά στη σχεδίαση, κατασκευή, απόκτηση και 
εγκατάσταση μιας σύγχρονης υποδομής ενός συστήματος ασύρματου (UHF) 
δικτύου επικοινωνιών Εδάφους–Αέρος–Εδάφους (GAG) στο Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις 
στα τεύχη της μελέτης του έργου και ενδεικτικά παρατίθενται κατωτέρω:

α. Οι συσκευές επικοινωνιών (Π/Δ UHF), θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 
τελευταίας παραγωγής και κατάλληλες για χρήση στην υποδομή Α/Δ για 
Ραδιοεπικοινωνίες Εδάφους–Αέρος–Εδάφους (GAG), όπου οι απαιτήσεις 
σε απόδοση και διαθεσιμότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

β. Η νέα υποδομή θα εγκατασταθεί στο πύργο ελέγχου (control tower) του 
Α/Δ και θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του επομένου πίνακα που θα 
παραδοθεί εγκατεστημένος σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι.

γ. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα λειτουργεί σε περιβάλλον Ελέγχου 
Εναέριας Κυκλοφορίας, που απαιτεί 24 ώρες το 24ωρο / 365 ημέρες το 
έτος αδιάλειπτη λειτουργία.
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δ. Η αρχιτεκτονική και η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού θα είναι τέτοια 
που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για επιδόσεις στη λειτουργία, αξιοπιστία, 
επισκευασιμότητα, διαθεσιμότητα και απόδοση.

ε. Οποιαδήποτε παρεμβολή ή αλληλεπίδραση εμφανισθεί με τα ήδη 
εγκατεστημένα και σε λειτουργία συστήματα του Α/Δ, θα αντιμετωπισθεί 
από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύμβασης.

στ. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα παρεμβολών, ο Ανάδοχος θα 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή/καταστολή 
τους. Όποια παρέμβαση γίνει δεν πρέπει να επηρεάζει την απόδοση των 
συστημάτων.

ζ. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει στη θέση του έργου την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων επικοινωνιών GAG-UHF, με:

1) Εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται στη φάση του σχεδιασμού και 
σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
τεύχη του διαγωνισμού.

2) Αντικατάσταση όλου του παλιού εξοπλισμού με νέο υλικό.

3) Αναβάθμιση & συντήρηση ή και αντικατάσταση των μη ενεργών 
υφισταμένων υποδομών του Πύργου Εναέριων Πτήσεων (ΠΕΠ) που 
θα παραμείνουν.

4) Παράδοση του ολοκληρωμένου έργου, διασυνδεδεμένου και 
ολοκληρωμένου με τις υποδομές της Μονάδας σε λειτουργία έτοιμο για 
επιχειρησιακή χρήση.

5) Την παροχή ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης που θα 
περιλαμβάνει εκπαίδευση, βιβλιογραφία, τεχνική υποστήριξη κατά την 
περίοδο εγγύησης.

6) Η υλοποίηση του έργου δεν θα επηρεάσει την σημερινή εύρυθμη 
λειτουργία των άλλων υποδομών του Α/Δ.

7) Ο Ανάδοχος του έργου θα υλοποιήσει τις κατάλληλες υποδομές στις 
θέσεις του έργου, με νέο εξοπλισμό και θα παραδώσει σε λειτουργία το 
ολοκληρωμένο έργο έτοιμο για χρήση.

8) Η διασύνδεση των πληροφοριών Audio και Data για τον αμφίδρομο 
χειρισμό και Τ/Χ των Π/Δ, θα γίνεται μέσω των υφιστάμενων ή και νέων 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών (VCS) της Π.Α. ή της ΥΠΑ και ΔΕΝ 
αφορά το παρόν έργο. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ολοκληρώνονται 
με τη διασύνδεση όλων των σχετικών γραμμών των νέων Π/Δ σε 
κατάλληλο πίνακα μικτονόμησης (προμήθειάς του) και να εκτελέσει 
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σχετικούς λειτουργικούς ελέγχους που θα αποδεικνύουν την πληρότητα 
της εγκατάστασης και ορθότητα της σχετικής τεκμηρίωσης.

9) Οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία έργα 
Π/Μ για τη διαμόρφωση των υποδομών της θέσης εγκατάστασης του 
νέου εξοπλισμού στο Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ, προκειμένου να υποδεχτούν 
τον συμβατικά προβλεπόμενο ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό όπως αναλυτικά περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού. 
Ενδεικτικές εργασίες υλοποίησης είναι η επισκευή υφιστάμενων 
υποδομών συστήματος GAG, όπως η διαμόρφωση των χώρων 
εγκατάστασης, η εγκατάσταση και πάκτωση ικριωμάτων (Racks), κλπ.

10) Οι εργασίες Η/Μ Μηχανικού περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία έργα Η/Μ 
για τη διαμόρφωση των υποδομών της θέσης εγκατάστασης του νέου 
εξοπλισμού στο Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ, προκειμένου να υποδεχτούν τον 
συμβατικά προβλεπόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού. Ενδεικτικές εργασίες 
υλοποίησης είναι η επισκευή υφιστάμενων υποδομών συστήματος 
GAG, όπως η εγκατάσταση τυχόν νέων καλωδιώσεων και η 
αναβάθμιση της γείωσης και της αντικεραυνικής προστασίας κλπ.

8. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων 
ογδόντα δύο χιλιάδων (682.000,00) Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του 
έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και αναθεώρηση). Το έργο 
απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (Πιστώσεις ΝΑΤΟ).

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:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Επτακόσιες 
Τριάντα (730) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 26 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Οι 
αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται 
στο άρθρο 26 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στην Κατηγορία Οικοδομικών έργων στην Ομάδα 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και που είναι εγκατεστημένα σε:
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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 (Εθνικός λόγος).

ε. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας:

1) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων στην 1η τάξη και άνω.

2) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016.

3) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, 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, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 11.α της παρούσας.

12. Διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και 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:

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο 
σύνολο διότι, σύμφωνα με τις εγκρίσεις της Υπηρεσίας, με την παρούσα 
σύμβαση παραδίδεται ένα πλήρες φυσικό αντικείμενο προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η αυτοτέλεια και ο σκοπός του έργου.

14. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Δεν υπόκειται η παρούσα εργολαβία σε ειδικούς όρους εκτέλεσης της 
σύμβασης.

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 08-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

17. Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 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 
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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 (09) 
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.

19. Αποσφράγιση προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η 11-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

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.

Επίσης στις εν λόγω διαδικασίες αποσφράγισης που θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος των 
εργοληπτικών οργανώσεων, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/16, όπου αναγράφεται ότι: «Στις εργασίες της Επιτροπής μπορεί να 
παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που 
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες 
εργοληπτικές οργανώσεις».

21. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του άρθρου 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

22. Χρηματοδότηση:

α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ (Serial 3AF06445-M, 
AC/4(PP)D/28125/10-02-20/NATO, AC/4-DS(2020)/0005/06-05-20/NATO) 
και για το λόγο αυτό απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

20PROC007646688 2020-11-13



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από Α' (ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)) ΤΕΡΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7843) την 11/11/20 11:47(LT) με UID: 5fa3d2bc477e7618984caaa4

- 8 -

β. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 
10715/Σ.5270/21-10-20/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) 
που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ ΩΣΜΧ6-ΝΘ4, και 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 20REQ007555280 2020-10-29.

γ. Με την υπόψη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) εγκρίθηκε η 
δέσμευση πίστωσης ύψους εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (682.000,00) 
Ευρώ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, 
Ειδικός Φορέας 10112040000000 Α.Λ.Ε. 4940289899 οικονομικό έτος 
2020.

δ. Η υπόψη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) υπάγεται στην 
κατηγορία ΟΜΑΔΑ Α του Π/Υ της Π.Α. και καταχωρήθηκε με α/α 10715 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της Υπηρεσίας μας.

ε. Στον ανάδοχο του έργου 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 
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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 
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 υπ’ αριθμ. 2191/21-10-2020 
Διακήρυξη θα δημοσιευθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (https:// public.haf.gr/procure/).

Περίληψη της υπ’ αριθμ. 2191/21-10-2020 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:

Το έργο έχει λάβει τον υπ’ αριθμ. Α/Α Συστήματος 92982 στη πλατφόρμα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και 
θα κατασκευασθεί στο Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ στην Πρέβεζα (Νομός 
Αιτωλοακαρνανίας), όπου συνυπάρχει και ο Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου 
(ΚΑΑΚ).

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 Δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
(13.640,00) ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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Αρμόδιος χειριστής θέματος Μ.Υ. Γεώργιος Τερζής, τηλ. 210-6593846.

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. με A’ Βαθμό Γεώργιος Τερζής
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ

Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης
Διευθυντής Γ' Κλάδου ΓΕΑ
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