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1. Πεδίο Εφαρμογής 
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι ο 

καθορισμός των τεχνικών απαιτήσεων που εξασφαλίζουν την Εν Συνεχεία 

Υποστήριξη (ΕΣΥ) του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL-215/415 της ΠΑ. 

2. Ορισμοί – Συντμήσεις 
2.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα 

χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω συντμήσεις: 

Σύντμηση Επεξήγηση 

ASE Aerospace Support Equipment 
HTBO Hard Time Between Overhaul 
LLC Life Limited Components 
MP Multi Purpose 
NCAGE NATO Commercial and Government Entity Code 
NSN National Stock Number 
P/N Part Number 
R/N Reference Number 
S/N Serial Number 
Α/Φ Αεροσκάφος 
Α/Κ Αεροκινητήρας 
ΓΕ Γενική Επισκευή 
ΕΔΙΠΕΣ Ειδικές Διαδικασίες Περιοδικής Συντήρησης 
ΕΣΥ Εν Συνεχεία Υποστήριξη 
KMA Κόστος Μεταφοράς Αεροσκάφους 
ΛΟΛ Λήξη Ορίου Λειτουργίας 
ΜΕ Μερική Επισκευή 
ΟΕΜ Original Equipment Manufacturer 
ΠΑ Πολεμική Αεροπορία 
ΣΑ Σύστημα Αεροπυρόσβεσης 

 

2.2 Επιπρόσθετα, για τη βέλτιστη κατανόηση της παρούσας 

Τεχνικής Προδιαγραφής παρατίθενται και οι κατωτέρω ορισμοί: 

2.2.1 «Χρόνος Προμήθειας» (Lead Time) υλικού: Είναι ο 

χρόνος από την παραλαβή της παραγγελίας του υλικού από τον Οικονομικό 

Φορέα ή την ενεργοποίηση εκτελεστικής σύμβασης (call off), ότι συμβεί 

τελευταίο, μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ, σύμφωνα με τον κατά 

περίπτωση καθοριζόμενο όρο διακίνησης και παράδοσής τους. 

2.2.2 «Τεχνικά Δεδομένα» (technical data) νοούνται οι 

διαδικασίες χρήσης του Α/Φ από το Ιπτάμενο και Τεχνικό προσωπικό, η 

βιβλιογραφία με τις διαδικασίες αφαίρεσης – τοποθέτησης εξαρτημάτων, 

οδηγίες εκτέλεσης λειτουργικών ελέγχων/ συντήρησης, διαδικασίες 

επιθεώρησης/ διακρίβωσης, διαδικασίες γενικών επισκευών, οδηγίες 

τροποποίησης, σχέδια και προδιαγραφές κ.ά., τα οποία είναι αναγκαία για την 



 

 

χρήση, εξυπηρέτηση και συντήρηση του ΟΣ. Τα υπόψη δεδομένα δύναται να 

είναι σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική μορφή. 

2.2.3 «Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες» (Over & 

Above) νοούνται οι εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση ευρημάτων 

που προκύπτουν από την εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών. Οι 

Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες, από τη φύση τους, δεν είναι 

γνωστές και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ενώ η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους από τον Οικονομικό 

Φορέα σε καμιά περίπτωση δεν απορρέει από δική του ευθύνη. Ωστόσο, η 

εκτέλεσή τους στο πλαίσιο της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (call off) από 

τον Οικονομικό Φορέα που έχει επιλεγεί, είναι απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση των αιτούμενων εργασιών, την έκδοση των κατά περίπτωση 

απαραίτητων πιστοποιητικών και την απόδοση του συμβατικού αντικειμένου 

στην ποιοτικά επιθυμητή κατάσταση. Τυχόν αλλαγή Οικονομικό Φορέα δεν 

μπορεί να γίνει για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, καθώς θα 

συνεπάγονταν σημαντικά προβλήματα και ουσιαστική επικάλυψη δαπανών 

για την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, είναι δυνατόν να 

απαιτηθεί η προμήθεια ή η επισκευή υλικών και η ανάλυση εργατοωρών από 

τον Οικονομικό Φορέα, ανάλογα με το είδος και την έκταση των 

προκυπτόντων ευρημάτων. 

2.2.4 «Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού» - Original Equipment 

Manufacturer (OEM) είναι ο κατασκευαστικός οίκος (ή κοινοπραξία) που έχει 

λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις σχεδίασης και κατασκευής του 

υλικού. Το υλικό μπορεί να είναι είτε επί μέρους ανταλλακτικό, είτε 

αεροναυτικό προϊόν το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου (Type Certificate) 

ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου (Supplemental Type Certificate). 

Στην περίπτωση του Αεροναυτικού προϊόντος ο ΟΕΜ είναι επιφορτισμένος με 

την απαίτηση έκδοσης τεχνικών δεδομένων που υποστηρίζουν τη διαρκή 

αξιοπλοΐα (continued airworthiness) του αεροναυτικού προϊόντος. 

2.2.5 «Κάτοχος Πιστοποιητικού Τύπου» - Type Certificate 

Holder είναι ο κατασκευαστικός οίκος (ή κοινοπραξία), η οποία έχει 

προμηθευτεί τα εμπορικά δικαιώματα του αεροναυτικού προϊόντος από τον 

ΟΕΜ του αεροναυτικού προϊόντος. 

2.2.6 «Λογισμικό» (software) νοείται οιοδήποτε πρόγραμμα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητο για την χρήση, εξυπηρέτηση και 

συντήρηση του ΟΣ. Στο «Λογισμικό» υπάγεται και το «Υλικολογισμικό» 

(firmware) των παρελκομένων που φέρουν πρόγραμμα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Για τη συντήρηση των Α/Φ CL-415 χρησιμοποιούνται τα 

λογισμικά “Ground Support Software (GSS)”, “Engine Condition Trending 

Monitoring (ECTM)” και “Computerized Power Assurance Check (CPAC)”. 

Επιπλέον, «Υλικολογισμικό» (firmware) φέρουν παρελκόμενα του ΟΣ CL-



 

 

215/415, καθώς και η πλειονότητα των παρελκομένων της διαμόρφωσης MP 

Α/Φ CL-415. 

2.2.7 «Επισκευή επ’ ανταλλαγή» (repair and exchange) είναι η 

δυνατότητα ανταλλαγής του προς επισκευή υλικού με άλλο εύχρηστο ίδιο 

υλικό, ήτοι με ίδιον Αριθμό υποδείγματος P/N – R/N και ίδια Αρχή Σχεδίασης – 

Κατασκευαστής – Κυβερνητική Αρχή (επωνυμία ή NCAGE) ή υλικό 

ισοδύναμο. Το κόστος επισκευής επ’ ανταλλαγή είναι χαμηλότερο από το 

κόστος προμήθειας υλικού νέας κατασκευής και διαφοροποιείται αναλόγως 

της ποιοτικής κατάστασης αμφοτέρων του εύχρηστου υλικού αντικατάστασης 

και του προς επισκευή επ’ ανταλλαγή αντικατασταθέντος υλικού. 

2.2.8 «Τεχνική Οδηγία Χρονικής Εκτέλεσης (ΤΟΧΕ)» (Time 

Compliance Technical Order – TCTO) είναι η τεχνική οδηγία για την εκτέλεση 

τροποποιήσεων (modifications) και επιθεωρήσεων (inspections) με σκοπό την 

επιβεβαίωση της ποιοτικής κατάστασης του υλικού ή την τροποποίησή του για 

την άρση ελαττωμάτων σχεδίασης ή κατασκευής, την αναβάθμιση των 

τεχνικών χαρακτηριστικών και επιδόσεών του ή την μείωση του κόστους 

κύκλου ζωής του υλικού.  Για τους σκοπούς των ΤΟΧΕ στην έννοια «υλικό» 

εντάσσονται το «υλισμικό» (hardware), το «λογισμικό» (software) και το 

«υλικολογισμικό» (firmware). Οι ΤΟΧΕ εκδίδονται από την Αρχή Σχεδίασης ή 

τον Κατασκευαστή του υλικού, αρμόδια κυβερνητική αρχή ή υπηρεσία (π.χ. 

ΠΑ) ή την υπηρεσία αξιοπλοΐας που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

(Certificate of Airworthiness – CofA) (μόνο για αεροναυτικά προϊόντα). Οι 

κυριότερες κατηγορίες ΤΟΧΕ, έκδοσης εκτός ΠΑ, είναι οι: 

α. «Οδηγίες Αξιοπλοΐας» (Airworthiness Directives – 

AD), οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, 

ήτοι Federal Aviation Authority (FAA), European Aviation Safety Authority 

(EASA) κ.ά., και αφορούν στην επιβεβαίωση της διατήρησης της αξιοπλοΐας 

του επηρεαζόμενου αεροναυτικού προϊόντος. 

β. «Δελτία Επιθεώρησης» (Service Bulletins – SB), τα 

οποία εκδίδονται από την Αρχή Σχεδίασης ή τον Κατασκευαστή του 

συστήματος / υλικού ή αρμόδια Κυβερνητική Αρχή και αφορούν στο ΟΣ ή σε 

παρελκόμενα του ΟΣ. 

γ. «Δελτία Επιθεώρησης Υψηλής Προτεραιότητας» 

(Alert Service Bulletins – ASB), τα οποία είναι Δελτία Επιθεώρησης με 

υψηλόβαθμό προτεραιότητας και άπτονται κρίσιμων θεμάτων διασφάλισης 

ποιότητας (quality assurance), αξιοπλοΐας (airworthiness) ή ασφάλειας 

πτήσεων – εδάφους (flight safety). Τα ASB αντικαθίστανται συνήθως από SB 

βάσει των ευρημάτων και της πολιτικής ποιότητας του εκδότη της ASB. 

2.2.9 «Αντιπυρική Περίοδος» (Firefighting Season) είναι το 

χρονικό διάστημα, το οποίο κατά κανόνα ξεκινάει την 1η Μαΐου έκαστου έτους 



 

 

και περατώνεται την 31η Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες του κρατικού μηχανισμού και για την 

περίπτωση των Α/Φ CL-215 και CL-415 υφίσταται η απαίτηση για τη μέγιστη 

δυνατή διαθεσιμότητά τους. 

2.2.10 Οικονομικά Ασύμφορη Επισκευή (Beyond Economical 

Repair) για ένα επισκευάσιμο υλικό λογίζεται η επισκευή, το κόστος της 

οποίας υπερβαίνει το 50% της τρέχουσας αξίας του υλικού ως καινούριου. 

2.2.11 «Ισοδύναμο Υλικό» Είναι το προσφερόμενο υλικό, το 

οποίο διαθέτει τα ίδια φυσικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις 

ίδιες επιδόσεις, ήτοι συμμορφούται πλήρως με τις απαιτήσεις της μορφής, της 

προσαρμογής, της λειτουργικότητας και της διεπαφής (Form, Fit, Function 

and Interface – F3I), με το ζητούμενο υλικό. 

3. Ταξινόμηση 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως αυτοί παρουσιάζονται στην 

επόμενη παράγραφο τέσσερα (4) ανά είδος υπηρεσίας/ προμήθειας.  

4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
4.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει στην ΠΑ τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες που περιγράφονται στην Προσθήκη «1» της παρούσας και τα 

οποία αναλύονται, ως παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους (Από 4.2 

έως 4.5). 

4.2 Υπηρεσίες Α (Ετήσιες Υπηρεσίες ΕΣΥ). Στις υπόψη υπηρεσίες 

περιλαμβάνονται οι κατωτέρω επιμέρους υπηρεσίες: 

4.2.1 Υπηρεσίες Α1 (Παροχή επικαιροποιημένων τεχνικών 

δεδομένων) (CPV 22473000-6). 

4.2.2 Υπηρεσίες Α2 (Ενημέρωση επί συμβάντων ή επί 

συνεδρίων/ συναντήσεων χρηστών των Α/Φ CL-215 και CL-415) (CPV 

79417000-0). 

4.2.3 Υπηρεσίες Α3 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Διαμόρφωσης και 

Διαχείρισης Τεχνολογικού Κινδύνου για τα Α/Φ CL-215 και CL-415) (CPV 

79420000-4). 

4.2.4 Υπηρεσίες Α4 (Υπηρεσίες Τεχνικού Αντιπρόσωπου για τα 

Α/Φ CL-215 και CL-415) (CPV 71356000-8). 

4.2.5 Υπηρεσίες Α5 (Εκπόνηση Μελετών και Ανάπτυξη 

Τροποποιήσεων επί Α/Φ CL-215 και CL-415) (CPV 71336000-2). 



 

 

4.2.6 Υπηρεσίες Α6 (Υπηρεσίες Τεχνικής Εκπαίδευσης) (CPV 

80531200-7). 

4.3 Προμήθειες/ Υπηρεσίες Β (Κατά απαίτηση Προμήθειες/ 

Επισκευές/ Επιθεωρήσεις Ανταλλακτικών, Ελίκων και Α/Κ) 

4.3.1 Προμήθειες Β1 (Προμήθειες Υλικών) (CPV 34731000-0, 

34731500-5, 35642000-7). 

4.3.2 Υπηρεσίες Β2 (Επισκευές Υλικών) (CPV 50210000-0). 

4.3.3 Υπηρεσίες Β3 (Γενική Επισκευή και Μερική Επισκευή Α/Κ 

PW123AF) (CPV 50210000-0). 

4.3.4 Υπηρεσίες Β4 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για Εργασίες σε 

Α/Κ PW123AF) (CPV 71356000-8) 

4.3.5 Υπηρεσίες Β5 ((Γενική Επισκευή και Μερική Επισκευή R-

2800CA3) (CPV 50210000-0). 

4.3.6  Υπηρεσίες Β6 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για Εργασίες σε 

Α/Κ R-2800CA3) (CPV 71356000-8) 

4.3.7 Υπηρεσίες Β7 (Γενική Επισκευή και Μερική Επισκευή 

Έλικα 14SF-19) (CPV 50210000-0). 

4.3.8 Υπηρεσίες Β8 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για Εργασίες σε 

Έλικες 14SF-19) (CPV 71356000-8) 

4.3.9 Υπηρεσίες Β9 (Γενική Επισκευή, B Check Επιθεώρηση 

και Μερική Επισκευή Έλικας 43E60-581P2/ -583/ -701) (CPV 50210000-0). 

4.3.10 Υπηρεσίες Β10 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για Εργασίες 

σε Έλικες 43E60-581P2/ -583/ -701) (CPV 71356000-8) 

4.4 Υπηρεσίες Γ (Υπηρεσίες Συντήρησης/ Υποστήριξης Α/Φ CL-

215) (CPV 50210000-0). 

4.4.1 Υπηρεσίες Γ1 (Υπηρεσίες Εκτέλεσης B Check και C 

Check σε Α/Φ CL-215) 

4.4.2 Υπηρεσίες Γ2 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ) 

4.4.3 Υπηρεσίες Γ3 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγράμματος) 

4.4.4 Υπηρεσίες Γ4 (Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας) 

4.5 Υπηρεσίες Δ (Υπηρεσίες Συντήρησης/ Υποστήριξης Α/Φ CL-

415) (CPV 50210000-0). 



 

 

4.5.1 Υπηρεσίες Δ1 (Υπηρεσίες Εκτέλεσης B Check και C 

Check σε Α/Φ CL-415) 

4.5.2 Υπηρεσίες Δ2 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ) 

4.5.3 Υπηρεσίες Δ3 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγράμματος) 

4.5.4 Υπηρεσίες Δ4 (Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας) 

4.6 Το σύνολο των απαιτήσεων που διέπουν τις προαναφερθείσες 

υπηρεσίες και προμήθειες, χαρακτηρίζονται ως απαράβατες και ως εκ τούτου, 

οι τεχνικές προσφορές των Οικονομικών Φορέων θα πρέπει να τις 

ικανοποιούν. 

 

 Σμχος (Ο) Συλεούνης Κωνσταντίνος 
 Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

Α.  Ετήσιες Υπηρεσίες ΕΣΥ 
 Α1 Υπηρεσίες Α1 (Παροχή επικαιροποιημένων 

τεχνικών δεδομένων). 
 Α1.1 Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει/ ενημερώνει τη βιβλιογραφία 

για τα αεροναυτικά προϊόντα CL-215 και CL-415, η οποία θα είναι 
εγκεκριμένη από τον OEM ή τον Type Certificate Holder τους. 

 Α1.2 Η θεματολογία της βιβλιογραφίας θα καλύπτει τα ακόλουθα 
αντικείμενα: 
 α. Εγχειρίδιο Πτήσης του Α/Φ (Airplane Flight Manual – AFM) 
(PSP 291 και 491) 
 β. Συντριβή, φωτιά και διάσωση (Crash, Fire and Rescue) 
(PSP 220, 420 και 420MP) 
 γ. Εικονογραφημένο Κατάλογο Ανταλλακτικών (Illustrated 
Parts Catalogue – IPC) (PSP 194, 294, 494 και 494MP) 
 δ. Εγχειρίδιο Συντήρησης (Maintenance Manual – MM) (PSP 
292, 492 και 492MP) 
 ε. Εγχειρίδιο Δομικών Επισκευών (Structural Repair Manual – 
SRM) (PSP 297, 497 και 497MP) 
 στ. Εγχειρίδιο Καλωδιώσεων και Σχεδίων Ηλεκτρικού 
Συστήματος (Wiring & Schematic Manual – WSM) (PSP 293, 493 
και 493MP) 
 ζ. Προδιαγραφές Τυπικής Συντήρησης (Standard 
Maintenance Specifications – SMS) (PSP 295 και 495) 
 η. Εγχειρίδιο Μη-Καταστροφικών Ελέγχων (Nondestructive 
Testing Manual – NDTM) (PSP 295 και 496) 
 θ. Εγχειρίδιο Πιλότου Α/Φ CL-415 (CL-415 Pilot Checklist) 
(TM-5) 
 ι. Εγχειρίδιο Λειτουργιών για το Πλήρωμα (Flight Crew 
Operating Manual (FCOM) 

 Α1.3 Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία θα περιλαμβάνονται τα 
Component Maintenance Manuals (CMMs) των OEMs των 
επιμέρους υλικών, όπως περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία του 
OEM ή του Type Certificate Holder των Α/Φ CL-215 και CL-415. 
(PSP 298, 498 και 498MP). 

 A1.4 Η βιβλιογραφία θα περιλαμβάνει το Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο 
Εργαλείων και Εξοπλισμού (Illustrated Tools and Equipment 
Manual – ITEM) (PSP 211). 

  Α1.5 Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει/ενημερώνει τη βιβλιογραφία 
για το αεροναυτικό προϊόν και τον Α/Κ PW-123AF, η οποία θα 
είναι εγκεκριμένη από τον OEM ή από τον Type Certificate Holder 
του. 
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 Α1.6 Η θεματολογία της βιβλιογραφίας θα καλύπτει τα ακόλουθα 
αντικείμενα: 
 α. PW123 Maintenance Manual (P/N 3034538) 
 β. PW123 Parts Catalog (P/N 3034540) 
 γ. Service Bulletin Manuals No BS723 
 δ. PW100 Workscope Planning Guide 

 Α1.7 Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει/ενημερώνει τη βιβλιογραφία 
για τα αεροναυτικά προϊόντα Έλικες 14SF-19 και 43E60-581P2, -
583, -701, η οποία θα είναι εγκεκριμένη από τον OEM ή από τον 
Type Certificate Holder τους. 

 Α1.8 Η θεματολογία της βιβλιογραφίας θα καλύπτει τα ακόλουθα 
αντικείμενα: 
 α. HS Propeller System Maintenance Manual No P5198 
 β. HS Service Bulletin Manuals No. HS-SB-14SF. 

 Α1.9 Στο πλαίσιο της υπηρεσίας των Τεχνικών Εκδόσεων, ο 
Οικονομικός Φορέας θα παρέχει υπηρεσία παροχής πρόσβασης 
και αποστολής ειδοποιητηρίων μηνυμάτων (για τις νέες εκδόσεις) 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα τεχνικά δελτία συντήρησης 
(Service Bulletins), όλων των διαβαθμίσεων – κατηγοριών 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά All Operators Messages, 
Mandatory Service Bulletin, Recommended Service Bulletin, 
Customer Option Service Bulletin, Service Information Letters), 
τα οποία εκδίδονται από τους OEM ή τους Type Certificate 
Holders των αεροναυτικών προϊόντων. 

 Α1.10 Στο πλαίσιο της υπηρεσίας των Τεχνικών Εκδόσεων, ο 
Οικονομικός Φορέας θα παρέχει, υπηρεσία άμεσης παροχής 
επειγουσών (urgent, alert) ενημερώσεων της βιβλιογραφίας, για 
θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους 
ή/και έχουν προκύψει σε εκτέλεση αντίστοιχης οδηγίας 
αξιοπλοΐας (Airworthiness Directive), εθνικής ή διεθνούς αρχής 
αξιοπλοΐας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά EASA, FAA). Οι 
ενημερώσεις αυτές θα παρέχονται εντός 24 ωρών από την 
έκδοσή τους στην ΠΑ.  

 Α1.11 Τα τεχνικά δεδομένα θα παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

 Α1.12 Ο οικονομικός φορέας θα δέχεται αιτήματα για παροχή και 
πρόσθετων, πλέον των προβλέψεων των παραγράφων Α1.1 έως 
Α1.10 τεχνικών δεδομένων που αφορούν το ΟΣ CL-215/415. 
Τέτοια τεχνικά δεδομένα, ενδεικτικά και μη περιοριστικά είναι η 
τεχνική βιβλιογραφία εργοστασιακού επιπέδου συντήρησης 
παρελκόμενων (Component Maintenance Manuals – CMM) των 
Α/Φ CL-215 και CL-415 και των Α/Κ R-2800CA3 και Α/Κ PW-
123AF, κατασκευαστικών σχεδίων επιμέρους τμημάτων των Α/Φ 
CL-215 και CL-415, τεχνικά δεδομένα για τον επίγειο εξοπλισμό 
(Ground Support Equipment) καθώς και έκδοση/ παροχή 
ιδιαίτερων τεχνικών δεδομένων. Στην περίπτωση που ο 
Οικονομικός Φορέας έχει τη δυνατότητα παροχής των αιτηθέντων 
τεχνικών δεδομένων, θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την 
παροχή τους. Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει 
έντυπο περί της άδειας χρήσης των τεχνικών δεδομένων (data 
license) για χρήση αυτών αποκλειστικά από την Αναθέτουσα 
Αρχή και για σκοπούς αξιοποίησης του στόλου αυτής. Η υπόψη 
άδεια χρήσης θα υπογράφεται τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 
όσο και από τον Οικονομικό Φορέα. 
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 Α1.13 Για την περίπτωση των ιδιαίτερων τεχνικών δεδομένων της 
παραγράφου Α1.12, σημειώνεται ότι ως τέτοια νοούνται 
ενδεικτικά και μη περιοριστικά η τροποποίηση υφιστάμενων 
τεχνικών δεδομένων  [προτάσεις εξέτασης αλλαγής υφιστάμενων 
διαδικασιών συντήρησης ή χρήσης των Α/Φ, εξέτασης 
τροποποίησης των εγκεκριμένων πολιτικών συντήρησης (είτε 
μόνιμων τροποποιήσεων, είτε μεμονωμένων – κατ’ εξαίρεση για 
συγκεκριμένα S/N υλικών ή αεροναυτικών προϊόντων)], καθώς 
και τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τη διαμόρφωση Multi 
Purpose (MP). 

 Α1.14 Τα παρεχόμενα τεχνικά δεδομένα (όπου υφίσταται εφαρμογή) θα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις για τη δομική ακεραιότητα των Α/Φ CL-
215 και CL-415. Επιπλέον, τα τεχνικά δεδομένα κατά περίπτωση 
θα είναι εγκεκριμένα από τον ΟΕΜ ή τον Type Certificate Holder 
των αεροναυτικών προϊόντων που επηρεάζουν  ή τους OEM των 
παρελκόμενων ή εξοπλισμού που επηρεάζουν. Σε κάθε 
περίπτωση, τα τεχνικά δεδομένα θα εξασφαλίζουν την αξιοπλοΐα 
των Α/Φ CL-215 και CL-415. 

 Α1.15 Τα τεχνικά δεδομένα, θα παρέχονται είτε με την αποστολή 
ψηφιακού μέσου αποθήκευσης δεδομένων [Ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά Ψηφιακός Δίσκος (CD), USB Flash Memory Stick)], 
είτε με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(E-mail), είτε με την παροχή κωδικών πρόσβασης σε διαδικτυακή 
υπηρεσία (Online) παροχής πρόσβασης σε τεχνικά δεδομένα. 

 Α2 Υπηρεσίες Α2: (Ενημέρωση επί συμβάντων ή επί 
συνεδρίων/ συναντήσεων χρηστών των Α/Φ CL-
215 και CL-415). 

 Α2.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί 
ατυχημάτων Α/Φ CL-215 και CL-415 ή επί μη αναμενόμενων 
αστοχιών αεροναυτικών προϊόντων και επιμέρους υλικών αυτών, 
οι οποίες θα προέρχονται από άλλους χρήστες. Οι υπόψη 
πληροφορίες θα παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα και 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας 
δεδομένων, τις οποίες ενδεχομένως ο οικονομικός φορέας έχει 
αναλάβει έναντι των άλλων χρηστών των Α/Φ CL-215 και CL-
415. 

 Α2.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα ενημερώνει την ΠΑ για τη διοργάνωση 
συνεδρίων/ συναντήσεων χρηστών (Users Conference), ώστε η 
ΠΑ να εξετάζει την συμμετοχή της σε αυτά. Σε περίπτωση όπου η 
ΠΑ αποφασίσει τη μη συμμετοχή της, ο οικονομικός φορέας θα 
αναλαμβάνει να παράσχει πληροφόρηση επί των θεμάτων που 
συζητήθηκαν και το τυχόν πληροφοριακό υλικό που 
παρουσιάστηκε [ενημερωτικά φυλλάδια, παρουσιάσεις εταιρειών 
και χρηστών (π.χ. σε μορφότυπο .pdf ή .ppt ή άλλης μορφής)]. 

 Α2.3 Η πληροφόρηση θα παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Α3 Υπηρεσίες Α3: (Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Διαμόρφωσης και Διαχείρισης Τεχνολογικού 
Κινδύνου για τα Α/Φ CL-215 και CL-415). 

 Α3.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα ενημερώνει την ΠΑ επί όλων των 
αλλαγών διαμόρφωσης του ΟΣ CL-215/415. 

 A3.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει ενημέρωση, με σκοπό την 
έγκαιρη προειδοποίηση της ΠΑ, επί όλων των 
αντιμετωπιζόμενων τεχνολογικών κινδύνων (Obsolescence) για 
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κάθε LRU και SRU του ΟΣ. 

 A3.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει πλάνα αποφυγής 
τεχνολογικού κινδύνου, όταν ο τεχνολογικός κίνδυνος ενός LRU ή 
SRU του ΟΣ γίνεται μέγιστος ή σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 A3.4 Στο πλάνο αποφυγής θα αναλύονται οι δυνατότητες (options) της 
ΠΑ για την αντιμετώπιση του τεχνολογικού κινδύνου όπως π.χ. 
προμήθεια νέου τύπου υλικού, κλπ., οι οποίες θα εκπονούνται με 
γνώμονα την βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής των 
αεροναυτικών προϊόντων και τη διατήρηση των επιχειρησιακών 
τους δυνατοτήτων. 

 A3.5 Τα πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου που παρέχει ο 
Προμηθευτής θα εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή δυνατότητα 
των Α/Φ CL-215 και CL-415 τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα 
ισχύος της παρούσας Υπηρεσίας. 

 Α4 Υπηρεσίες Α4 (Υπηρεσίες Τεχνικού Αντιπρόσωπου 
για τα Α/Φ CL-215 και CL-415). 

 A4.1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικών αντιπροσώπων 
(Field Service Representatives), οι οποίοι θα πρέπει να 
διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα βασικά 
υποσυστήματα του Α/Φ CL-415 (σκάφος, κινητήρας, έλικας, 
avionics). 

 A4.2 Ανάλογα με τις εξειδικευμένες γνώσεις του εκάστοτε τεχνικού 
αντιπροσώπου, η παρεχόμενη υπηρεσία των τεχνικών 
αντιπροσώπων θα περιλαμβάνει: 
 α. Παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο 
προσωπικό υποστήριξης του ΟΣ CL-215/415 σε θέματα που 
αφορούν τόσο στη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογικής 
υποδομής και βιβλιογραφίας όσο και σε θέματα που δεν 
καλύπτονται από την υφιστάμενη βιβλιογραφία ή εισάγονται για 
πρώτη φορά στο υπόψη ΟΣ. 
 β. Πρακτική εκπαίδευση κατά περίπτωση. 
 γ. Επίδειξη διαδικασιών στην εκτέλεση συντήρησης κατά 
περίπτωση. 
 δ. Άμεση επικοινωνία με τον εκάστοτε ΟΕΜ και Type 
Certificate Holder των αεροναυτικών προϊόντων ή τον ΟΕΜ 
επιμέρους υλικών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων. 

 Α4.3 Επιπλέον, ο τεχνικός αντιπρόσωπος θα παρέχει οποιαδήποτε 
περαιτέρω συνδρομή στην εξυπηρέτηση του προγράμματος εν 
συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ CL-215/415 που θα κριθεί 
απαραίτητη και θα εντάσσεται στο πλαίσιο των καθηκόντων και 
της εξειδίκευσής του. 

 A4.4 Η ΠΑ θα διατυπώνει το αίτημα (RFQ) για παροχή υπηρεσιών 
τεχνικών αντιπροσώπων στον Οικονομικό Φορέα (όπου θα 
διατυπώνονται οι παράμετροι, ο επιθυμητός χρόνος  και ο τόπος 
παροχής της Υπηρεσίας)  και ο Οικονομικός Φορέας θα 
υποβάλλει προσφορά εντός χρονικού διαστήματος ως κατωτέρω: 
 α. έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του 
αιτήματος της ΠΑ, όταν το αίτημα διατυπώνεται εντός της 
αντιπυρικής περιόδου 
 β. έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του 
αιτήματος της ΠΑ, για το υπόλοιπο έτος. 

 Α4.5 Στην προσφορά του, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις αναμενόμενες εργατοώρες απασχόλησής του 
και το χρόνο υλοποίησης της επίσκεψης. Για τον υπολογισμό 
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αυτών, καθορίζεται ως μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης 
ανά εργαζόμενο οι οκτώ (8) εργατοώρες και η ελάχιστη 
απασχόληση ανά επίσκεψη για δύο (2) ημέρες. Τα έξοδα 
διαμονής (living expenses) θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί 
μέσα στο κόστος εργατοώρας τεχνικού αντιπροσώπου, ενώ τα 
έξοδα μεταφοράς (τα οποία θα βαραίνουν την Αναθέτουσα Αρχή) 
θα καθορίζονται στην αντίστοιχη σύμβαση, η οποία θα 
υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Οικονομικού Φορέα. Τα έξοδα μεταφοράς (κατηγορίας Economy 
Class) θα υποστηρίζονται από την προσκόμιση κατάλληλων 
επίσημων δικαιολογητικών από τον Οικονομικό Φορέα. 

 Α5 Υπηρεσίες Α5 (Εκπόνηση Μελετών και Ανάπτυξη 
Τροποποιήσεων επί Α/Φ CL-215 και CL-415) 

 Α5.1 Ο οικονομικός φορέας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, θα 
εκπονεί μελέτες για ειδικές τροποποιήσεις. 

 Α5.2 Εντός έξι (6) εβδομάδων από την αίτηση της ΠΑ, ο προμηθευτής 
θα προτείνει μια μελέτη εφικτότητας. Στη μελέτη αυτή, θα 
αναφέρεται το εκτιμώμενο συνολικό κόστος (μελέτης και τυχόν 
απαιτούμενων υλικών) και ο χρόνος παράδοσης. 

 Α5.3 Ακολούθως η ΠΑ θα λαμβάνει απόφαση για την αποδοχή της 
μελέτης, του κόστους και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής 
της. Η προμήθεια των τυχόν απαιτούμενων υλικών θα εμπίπτει 
στις προβλέψεις της παραγράφου Β1 (Προμήθειες Β1 Υλικών), 
όπου αυτές έχουν εφαρμογή για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Α5.4 Ο οικονομικός φορέας ή ο τεχνικός φορέας εκπόνησης μελετών 
και ανάπτυξης τροποποιήσεων, θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος από εθνική αρχή αξιοπλοΐας για σχεδιασμό 
(Design Organizational Approval – DOA – EASA Part 21 ή 
ισοδύναμο) και παραγωγή (Production Organizational Approval – 
POA – EASA Part 21 ή ισοδύναμο). Η πιστοποίηση θα πρέπει να 
καλύπτει (scope) την κατηγορία των Α/Φ CL-215 και CL-415 και 
τουλάχιστον εργασίες δομής (structure), ηλεκτρικά συστήματα 
(electrical systems) και καμπίνα χειριστή (cabin). Το αποτέλεσμα 
της μελέτης θα πρέπει να έχει λάβει όλες τις απαραίτητες (κατά 
περίπτωση) εγκρίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής 
αξιοπλοΐα των αεροναυτικών προϊόντων που επηρεάζει, ενώ τα 
κατά περίπτωση υλικά να φέρουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 
(κατά EASA, FAA κλπ). 

 Α6 Υπηρεσίες Α6 (Υπηρεσίες Τεχνικής Εκπαίδευσης) 
 Α6.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει στην ΠΑ τεχνική εκπαίδευση 

θεωρητική ή/ και πρακτική στη χρήση και συντήρηση νέων ή 
υφιστάμενων συστημάτων του ΟΣ Αεροπυρόσβεσης, στις 
Εγκαταστάσεις του. 

 Α6.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει μετά το πέρας της 
εκπαίδευσης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης 
(Certificate of Successful Completion) στους τεχνικούς που 
παρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση. 

 Α6.3 Ο Οικονομικός Φορέας παροχής της εκπαίδευσης θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένος κατά EASA Part 147 ή ισοδύναμο. 

 Α6.4 Ο οικονομικός φορέας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, θα 
εκπονεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες (θεωρητικής 
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ή/και πρακτικής εκπαίδευσης), οι προτεινόμενες ημερομηνίες 
έναρξης της εκπαίδευσης, τα προαπαιτούμενα προσόντα για την 
παρακολούθηση της εκπαίδευσης από τους τεχνικούς, ο αριθμός 
συμμετεχόντων και τυχόν άλλες πρόσθετες απαιτούμενες 
λεπτομέρειες. 

 Α6.5 Ακολούθως η ΠΑ θα λαμβάνει απόφαση για την αποδοχή της 
εκπαίδευσης, του κόστους και του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησής της. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εκπαίδευσης 
θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Φορέα, θα 
περιλαμβάνει οκτώ (8) διδακτικές ώρες ανά εργάσιμη ημέρα, ενώ 
τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των εκπαιδευόμενων 
(προσωπικό της ΠΑ) θα αναλαμβάνονται από την ΠΑ. 

 Α6.6 Αναλόγως του αντικειμένου της εκπαίδευσης και του βαθμού 
δυσκολίας ή/και εξειδίκευσης, η υλοποίηση της εκπαίδευσης θα 
μπορεί να υλοποιηθεί και στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Α4 
(Υπηρεσίες Τεχνικού Αντιπροσώπου), κατόπιν σχετικής 
σύμφωνης γνώμης του Οικονομικού Φορέα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση θα ακολουθείται η κοστολόγηση της Υπηρεσίας Α4. 

Β.  Προμήθειες/ Υπηρεσίες Β (Κατά απαίτηση 
Προμήθειες/ Επισκευές/ Επιθεωρήσεις 
Ανταλλακτικών, Ελίκων και Α/Κ) 

 Β1 Προμήθειες Β1 (Προμήθειες Υλικών) 
 Β1.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα 

προμήθειας των υλικών που περιέχονται στο Προσαρτημένο «1» 
(Πίνακες 1, 3, 4, 6, 8 και 9) και στο Προσαρτημένο «2» (Πίνακες 1 
και 3) της παρούσας Προσθήκης. Επιπλέον, θα παρέχει στην ΠΑ 
τη δυνατότητα προμήθειας υλικών που περιλαμβάνονται στην 
Τεχνική Βιβλιογραφία του ΣΑ CL-215/415 και δεν 
περιλαμβάνονται στα Προσαρτημένα «1» και «2» της παρούσας 
Προσθήκης. Τέλος, θα παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα 
προμήθειας νεώτερων ισοδύναμων διαμορφώσεων, των υλικών 
που περιλαμβάνονται στα Προσαρτημένα «1» και «2» της 
παρούσας Προσθήκης και της Βιβλιογραφίας του ΣΑ CL-215/415, 
όπου υφίστανται τέτοιες. Στην περίπτωση νεώτερων ισοδύναμων 
διαμορφώσεων, θα πρέπει να παρέχονται κατ’ ελάχιστον, ως 
στοιχεία αναγνώρισης αυτών, ο αριθμός υποδείγματος (Part 
Number – P/N ή Reference Number – R/N) και ο Κωδικός 
Κατασκευαστή (Manufacturer Code – MFC) σύμφωνα με το 
Σύστημα Κωδικοποίησης NATO (NATO Commercial and 
Governmental Entity Code – NCAGE Code) καθώς και το NSN, 
εφόσον υφίσταται. Η ισοδυναμία μεταξύ διαμορφώσεων υλικών 
πιστοποιείται μόνο από τον ΟΕΜ ή τον Type Certificate Holder 
των αεροναυτικών προϊόντων επί των οποίων τοποθετούνται, ή 
από Εθνική Αρχή Αξιοπλοΐας (π.χ. υλικά Parts Manufacturer 
Approval – PMA) και αποδεικνύεται (όποτε απαιτηθεί από την 
ΠΑ) με την προσκόμιση κατάλληλου αποδεικτικού (ενδεικτικά και 
μη περιοριστικά τεχνικά δεδομένα, βιβλιογραφία, επίσημο 
έγγραφο Εθνικής Αρχής Αξιοπλοΐας). 

 Β1.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει στην ΠΑ κατάλογο υλικών 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μορφότυπος .xls ή 
νεότερο/συμβατό). Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 
40% των ομάδων υλικών του Προσαρτημένου «1» (Πίνακες 1, 3, 
4, 6, 8 και 9) της παρούσας Προσθήκης και τουλάχιστον το 60% 



                                                             7                                      

 

των ομάδων υλικών του Προσαρτημένου «2» (Πίνακες 1 και 3)  
της παρούσας Προσθήκης, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς. Επισημαίνεται ότι για μια ομάδα υλικών που 
περιέχει περισσότερες από μια ισοδύναμες διαμορφώσεις, 
θεωρείται ότι καλύπτεται η ομάδα υλικών, όταν προσφέρεται τιμή 
για μια τουλάχιστον από αυτές, ή για μια νεότερη ισοδύναμη 
διαμόρφωση των αντίστοιχων της ομάδας. 

 Β1.3 Ο κατάλογος υλικών, που θα παρέχει ο Οικονομικός Φορέας, με 
τα υλικά που δύναται να προμηθευτεί η ΠΑ, θα περιλαμβάνει τα 
εξής στοιχεία: 

 Περιγραφή 

 Αριθμός Ονομαστικού (NSN), όπου υφίσταται 

 Ο αριθμός υποδείγματος (Part Number – P/N ή Reference 
Number – R/N) 

 Κωδικός Κατασκευαστή σύμφωνα με το Σύστημα 
Κωδικοποίησης NATO (NATO Commercial and 
Governmental Entity Code – NCAGE Code) 

 Κατηγορία Υλικού κατά Expendability – Recoverability – 
Reparability Code (ERRC), εφόσον διατίθεται 

 Μονάδα Μέτρησης 

 Τιμή Προμήθειας (USD) (EXWORKS) 

 Χρόνος Προμήθειας (Lead Time) 

 Β1.4 Παράλληλα, ο παρεχόμενος κατάλογος υλικών θα πρέπει να 
παρέχει εύκολη αντιστοίχηση με τα Προσαρτημένα «1» και «2» 
της παρούσας Προσθήκης, μέσω της κατάταξης των υλικών κατά 
τον α/α ομάδας. 

 Β1.5 Ο Οικονομικός Φορέας θα δύναται να παράσχει στην ΠΑ 
πρόσθετο κατάλογο υλικών, πέραν των υλικών που παρέχονται 
στα Προσαρτημένα «1» και «2» της παρούσας Προσθήκης, τα 
οποία θα ανήκουν στις επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΣΑ CL-
215/415, και για τα οποία θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες 
προμήθειάς τους. Ο κατάλογος θα έχει την ίδια μορφή και 
στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β1.3. 

 Β1.6 Για τα υλικά, των οποίων η προμήθεια θα απαιτηθεί, στο πλαίσιο 
της ΕΣΥ του ΣΑ CL-215/415, και τα οποία δεν θα 
περιλαμβάνονται σε κάποιο από τους παρεχόμενους καταλόγους 
υλικών (είτε της παραγράφου Β1.3, είτε της Β1.5), καθώς και για 
απαιτούμενο λογισμικό, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 Η ΠΑ θα υποβάλλει στον Οικονομικό Φορέα αίτημα (RFQ) 
προμήθειας υλικών παρέχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία 
προσδιορισμού τους [Αριθμό Κατασκευαστή (P/N), 
NCAGE Code, Περιγραφή, απαιτούμενη ποσότητα, 
παραπομπή στη βιβλιογραφία (IPC), τυχόν ειδικές 
απαιτήσεις, ονοματολογία – κωδικό – έκδοση λογισμικού 
κλπ] 

 Ο Οικονομικός Φορέας, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών θα υποβάλει προσφορά για τα προς προμήθεια 
υλικά και λογισμικό, περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία 
που περιγράφονται στην παράγραφο Β1.3 του παρόντος 
ή τα εξειδικευμένα στοιχεία του λογισμικού. 

 Η ΠΑ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη 
λήψη της προσφοράς, θα ενημερώνει τον Οικονομικό 
Φορέα για την περαιτέρω εξέλιξη της προμήθειας και την 
οριστικοποίηση της παραγγελίας. 
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 Β1.7 Από τον παρεχόμενο κατάλογο υλικών, ο υπολογιζόμενος μέσος 
χρόνος προμήθειας (Lead Time) των υλικών παραγράφων Β1.3 
και Β1.5 να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Επιπρόσθετα, ο 
χρόνος προμήθειας (Lead Time) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 
εννέα (9) μήνες για το 95% των προσφερόμενων από τον 
Οικονομικό Φορέα Υλικών και τους δέκα οκτώ (18) μήνες για το 
5% των Υλικών. Ο υπολογιζόμενος μέσος χρόνος προμήθειας θα 
προκύπτει ως ο μέσος όρος των επιμέρους χρόνων προμήθειας 
των προσφερόμενων ομάδων υλικών. Σε περίπτωση όπου ο 
Οικονομικός Φορέας περιλαμβάνει στην προσφορά του 
παραπάνω από μια ισοδύναμες διαμορφώσεις μιας ομάδας 
υλικών, ως χρόνος της υπόψη ομάδας υλικών θα λογίζεται ο 
μικρότερος από τους προσφερόμενους. 

 Β1.8 Τα παρεχόμενα υλικά θα πρέπει να είναι σε ποιοτική κατάσταση 
NEW ή FACTORY NEW και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης – καταλληλότητας (Certificate of Conformity –
CoC) (υπογεγραμμένο από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας 
του Type Certificate Holder ή του OEM του αεροναυτικού 
προϊόντος που ανήκει το υλικό, ή του ΟΕΜ του υλικού ή 
εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ κατασκευαστικού φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA-PMA ή πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή 
EASA Form 1 ή ισοδύναμο. Η απαιτούμενη ποιοτική κατάσταση 
συγκεκριμένων υλικών, δύναται να διαφοροποιείται, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. 

 Β1.9 Τμηματικές παραδόσεις υλικών, κατά είδος και κατά ποσότητα 
είναι επιτρεπτές. 

 Β1.10 Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει καθήλωση Α/Φ από 
συγκεκριμένο υλικό, τότε θα ενεργοποιείται η κατωτέρω 
επείγουσα διαδικασία προμήθειας υλικού: 
Β1.10.1 Η ΠΑ ενημερώνει τον Οικονομικό Φορέα για το ή τα 
απαιτούμενα υλικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 
το μέγιστο, από την παραλαβή της παραγγελίας από τον 
Οικονομικό Φορέα. 
Β1.10.2 Ο Οικονομικός Φορέας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
αναφέρει τη διαθεσιμότητα παροχής του ή των υλικών, στο 
ανωτέρω χρονικό πλαίσιο και το περιεχόμενο κόστος. 
Β1.10.3 Η ΠΑ αποφασίζει για την τοποθέτηση παραγγελίας, στην 
περίπτωση ύπαρξης διαθεσιμότητας υλικών. Εάν υπάρχουν 
περισσότερες από μια προσφορές, επιλέγεται εκείνη με το 
χαμηλότερο κόστος. 
Β1.10.4 Ο Οικονομικός Φορέας αποστέλλει τα υλικά, σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης, με χρόνο παράδοσης 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

 Β1.11 Για τα προμηθευόμενα υλικά, θα παρέχεται εγγύηση για περίοδο 
έξι (6) μηνών από την παραλαβή αυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών 
πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. 

 Β1.12 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε προμηθευμένα υλικά ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από 
την εγγύηση του Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της ανωτέρω παραγράφου Β1.11, τότε ο 
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Οικονομικός Φορέας θα προβαίνει στην χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της ΠΑ αποκατάσταση του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η 
περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα 
προέκυψε από χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης, που 
δεν είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των τεχνικών δεδομένων 
των αντίστοιχων αεροναυτικών προϊόντων. 

 Β1.13 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Β1.13.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών από τον εντοπισμό του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης, περιγράφοντας τις 
παραμέτρους και προβάλλοντας τη διεκδίκηση της εγγύησης. 
Β1.13.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή του αιτήματος 
εγγύησης από την ΠΑ. 
Β1.13.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δεκαπέντε ημερών 
αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού με έτερο. Το χρονικό 
αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της κοινοποίησης της 
Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι την παράδοση του υλικού 
(σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης). Σε περίπτωση 
αδυναμίας παράδοσης του υλικού εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, ο Οικονομικός Φορέας θα καταβάλει το μέγιστο των 
προσπαθειών του, για την αντικατάσταση του υλικού το 
συντομότερο δυνατό, ενώ για το νέο υλικό, όταν αυτό θα 
παραδίδεται στην ΠΑ, θα έχει ως χρόνο υπολειπόμενης εγγύησης 
το χρόνο που είχε το αρχικά αστοχησθέν υλικό. 

 Β1.14 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών θα βαρύνουν τον 
Οικονομικό Φορέα, ενώ τα υλικά θα διακινούνται σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης. Η παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει 
αποζημίωση εργατοωρών, οι οποίες αναλώθηκαν από 
προσωπικό της ΠΑ, το οποίο απασχολήθηκε για την διερεύνηση, 
εντοπισμό και αποκατάσταση της βλάβης. 

 Β1.15 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο 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 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ τόσο του 
ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, όσο 
και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Β2 Υπηρεσίες Β2 (Επισκευές Υλικών) 
 Β2.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες 

επισκευών και επιθεωρήσεων των υλικών που περιέχονται στους 
Πίνακες 2, 5, 7 και 10 του Προσαρτημένου «1» και στους Πίνακες 
2 και 4 του Προσαρτημένου «2» της παρούσας Προσθήκης. 
Επιπλέον, θα παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα επισκευών και 
επιθεωρήσεων υλικών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική 
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Βιβλιογραφία του ΣΑ CL-215/415 και δεν περιλαμβάνονται στα 
Προσαρτημένα «1» και «2» της παρούσας Προσθήκης. Τέλος, θα 
παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα επισκευών και επιθεωρήσεων 
νεώτερων ισοδύναμων διαμορφώσεων, όπου υφίστανται, των 
υλικών που περιλαμβάνονται στα Προσαρτημένα «1» και «2» της 
παρούσας Προσθήκης και της Βιβλιογραφίας του ΣΑ CL-215/415. 
Η ισοδυναμία μεταξύ διαμορφώσεων υλικών πιστοποιείται μόνο 
από τον ΟΕΜ ή τον Type Certificate Holder των αεροναυτικών 
προϊόντων επί των οποίων τοποθετούνται, ή από Εθνική Αρχή 
Αξιοπλοΐας (π.χ. υλικά Parts Manufacturer Approval – PMA) και 
αποδεικνύεται (όποτε απαιτηθεί από την ΠΑ) με την προσκόμιση 
κατάλληλου αποδεικτικού (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τεχνικά 
δεδομένα, βιβλιογραφία, επίσημο έγγραφο Εθνικής Αρχής 
Αξιοπλοΐας). 

 Β2.2 Ο Οικονομικός Φορέας, μετά από κάθε επισκευή, θα υποβάλλει 
αναφορά επισκευής, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα 
ευρήματα, οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά που 
αντικαταστάθηκαν. 

 Β2.3 Ο Οικονομικός Φορέας στο πλαίσιο της εκάστοτε επισκευής θα 
χρησιμοποιεί ανταλλακτικά, τα οποία θα είναι καινούρια και 
αχρησιμοποίητα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται απόθεμα 
καινούριων ανταλλακτικών, ο Οικονομικός Φορέας θα ενημερώνει 
σχετικά την ΠΑ και θα υποβάλλει ανάλογη προσφορά προς 
έγκριση από την ΠΑ. Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας θα 
δύναται να προβεί, κατόπιν έγκρισης της ΠΑ σε επισκευή επ’ 
ανταλλαγή (Repair – Exchange) με κόστος χαμηλότερο ή ίσο με 
την αρχική προσφορά του για την επισκευή. 

 Β2.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει στην ΠΑ κατάλογο υλικών 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μορφότυπος .xls ή 
νεότερο/συμβατό). Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 
30% των ομάδων υλικών των Πινάκων 2 και 4 του 
Προσαρτημένου «2» της παρούσας Προσθήκης και το 40% των 
ομάδων υλικών των Πινάκων 2, 5, 7 και 10 του Προσαρτημένου 
«1» της παρούσας Προσθήκης. Επισημαίνεται ότι για μια ομάδα 
υλικών που περιέχει περισσότερες από μια ισοδύναμες 
διαμορφώσεις, θεωρείται ότι καλύπτεται η ομάδα υλικών, όταν 
προσφέρεται τιμή για μια τουλάχιστον από αυτές, ή για μια 
νεότερη ισοδύναμη διαμόρφωση των αντίστοιχων της ομάδας. 

 Β2.5 Ο παρεχόμενος κατάλογος υλικών, που θα παρέχει ο 
Οικονομικός Φορέας, με τα υλικά που δύναται επισκευάσει/ 
επιθεωρήσει για τις ανάγκες της ΠΑ, θα περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία: 

 Περιγραφή 

 Αριθμός Ονομαστικού (NSN), όπου υφίσταται 

 Αριθμός υποδείγματος (Part Number – P/N ή Reference 
Number – R/N) 

 Κωδικός Κατασκευαστή (Manufacturer Code – MFC) 
σύμφωνα με το Σύστημα Κωδικοποίησης NATO (NATO 
Commercial and Governmental Entity Code – NCAGE 
Code) 

 Μονάδα Μέτρησης 

 Τιμή καινουργούς (USD) (EXWORKS), εάν διατίθεται 

 Χρόνος Προμήθειας Καινουργούς (Lead Time) 

 Τιμή Γενικής Επισκευής (Overhaul) (USD) (EXWORKS), 
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εφόσον το υλικό περιλαμβάνει όριο λειτουργίας 

 ή Τιμή Τυπικής Επισκευής (Standard Repair Price) για τα 
υπόλοιπα υλικά 

 Χρόνος Γενικής Επισκευής ή Τυπικής Επισκευής κατά 
περίπτωση 

 Κόστος επιθεώρησης (disassembly, inspection and 
reassembly costs) 

 Β2.6 Παράλληλα, ο παρεχόμενος κατάλογος υλικών θα πρέπει να 
παρέχει εύκολη αντιστοίχηση με τα Προσαρτημένα «1» και «2» 
της παρούσας Προσθήκης, μέσω της κατάταξης των υλικών κατά 
α/α ομάδας. 

 Β2.7 Ο Οικονομικός Φορέας θα μπορεί να παράσχει στην ΠΑ 
πρόσθετο κατάλογο υλικών προς επισκευή/ επιθεώρηση, πέραν 
των υλικών των Προσθηκών «1» και «2» της παρούσας 
Προσθήκης, τα οποία θα ανήκουν στις επιτρεπτές διαμορφώσεις 
του ΣΑ CL-215/415, και στα οποία θα δύναται να παρέχει 
υπηρεσίες επισκευής τους. Ο κατάλογος θα έχει την ίδια μορφή 
και στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β2.5.  

 Β2.8 Από τον παρεχόμενο κατάλογο υλικών (ως παράγραφοι Β2.5 και 
Β2.7), ο υπολογιζόμενος μέσος χρόνος επισκευής (Repair Time) 
να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Επιπρόσθετα, ο χρόνος 
επισκευής (Repair Time) δεν θα πρέπει για οποιοδήποτε υλικό 
του παρεχόμενου καταλόγου να ξεπερνά τους εννέα (9) μήνες. 
Ο υπολογιζόμενος μέσος χρόνος επισκευής θα προκύπτει ως ο 
μέσος όρος των επιμέρους χρόνων ΓΕ ή τυπικών επισκευών 
των προσφερόμενων ομάδων υλικών. Σε περίπτωση όπου ο 
Οικονομικός Φορέας περιλαμβάνει στην προσφορά του 
παραπάνω από μια ισοδύναμες διαμορφώσεις μιας ομάδας 
υλικών, ως χρόνος της υπόψη ομάδας υλικών θα λογίζεται ο 
μικρότερος από τους προσφερόμενους. 

 Β2.9 Τα παρεχόμενα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης – καταλληλότητας (Certificate of 
Conformity –CoC) (υπογεγραμμένο από τον φορέα διασφάλισης 
ποιότητας του Type Certificate Holder ή του OEM του 
αεροναυτικού προϊόντος που ανήκει το υλικό, ή του ΟΕΜ του 
υλικού ή εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικού φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο. 

 Β2.10 Σε περίπτωση κατά την οποία ένα υλικό κρίνεται ως πέραν 
οικονομικής επισκευής (beyond economical repair), τότε μετά 
από έγκριση της ΠΑ, το υλικό θα μπορεί να μην επισκευαστεί. Σε 
αυτή την περίπτωση, η ΠΑ θα κρίνει εάν απαιτείται η επιστροφή 
του ανεπισκεύαστου υλικού ενώ η ΠΑ θα επιβαρύνεται με το 
κόστος επιθεώρησης (disassembly, inspection and reassembly 
costs). 

 Β2.11 Τμηματικές παραδόσεις υλικών, κατά είδος και κατά ποσότητα 
είναι επιτρεπτές. 

 B2.12 Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει καθήλωση Α/Φ από 
συγκεκριμένο υλικό, τότε θα ενεργοποιείται η κατωτέρω 
επείγουσα διαδικασία προμήθειας υλικού: 
Β2.12.1 Η ΠΑ ενημερώνει τον Οικονομικό Φορέα για το ή τα 
απαιτούμενα υλικά καθώς και την απαιτούμενη ποιοτική 
κατάσταση αυτών (π.χ. Repaired, Overhauled κλπ). Στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες το μέγιστο (από την 



                                                             12                                      

 

παραλαβή της παραγγελίας από τον Οικονομικό Φορέα) με 
αντικατάσταση του υλικού κυριότητας της ΠΑ με έτερο εύχρηστο. 
Β2.12.2 Ο Οικονομικός Φορέας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
αναφέρει τη διαθεσιμότητα παροχής του ή των υλικών, στο 
ανωτέρω χρονικό πλαίσιο, καθώς και τυχόν πρόσθετες 
αιτηθέντες από την Αναθέτουσας Αρχή λεπτομέρειες (TSN, LL 
κλπ). 
Β2.12.3 Η ΠΑ αποφασίζει για την τοποθέτηση παραγγελίας, στην 
περίπτωση ύπαρξης διαθεσιμότητας υλικών. Εάν υπάρχουν 
περισσότερες από μια προσφορές, επιλέγεται εκείνη με το 
χαμηλότερο κόστος. 
Β2.12.4 Ο Οικονομικός Φορέας αποστέλλει τα υλικά, σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης, με χρόνο παράδοσης 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

 Β2.13 Για τα επισκευασμένα υλικά, θα παρέχεται εγγύηση για περίοδο 
έξι (6) μηνών από την παραλαβή αυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών 
πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. 

 Β2.14 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε προμηθευμένα υλικά ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από 
την εγγύηση του Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της ανωτέρω παραγράφου Β2.13, τότε ο 
Οικονομικός Φορέας θα προβαίνει στην χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της ΠΑ αποκατάσταση του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η 
περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα 
προέκυψε από χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης, που 
δεν είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

 Β2.15 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Β2.15.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, από τον εντοπισμό του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης, περιγράφοντας τις 
παραμέτρους και προβάλλοντας τη διεκδίκηση της εγγύησης. 
Β2.15.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή του αιτήματος 
εγγύησης από την ΠΑ. 
Β2.15.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δεκαπέντε ημερών 
αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού με έτερο. Το χρονικό 
αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της κοινοποίησης της 
Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι την παράδοση του υλικού, 
(σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης). Σε περίπτωση 
αδυναμίας παράδοσης του υλικού εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, ο Οικονομικός Φορέας θα καταβάλει το μέγιστο των 
προσπαθειών του, για την αντικατάσταση του υλικού το 
συντομότερο δυνατό, ενώ για το νέο υλικό, όταν αυτό θα 
παραδίδεται στην ΠΑ, θα έχει ως χρόνο υπολειπόμενης εγγύησης 
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το χρόνο που είχε το αρχικά αστοχησθέν υλικό. 

 Β2.16 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων 
εργασιών θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα, ενώ τα υλικά θα 
διακινούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του 
Άρθρου 7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. Η 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατοωρών, 
οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο 
απασχολήθηκε για την διερεύνηση, εντοπισμό και αποκατάσταση 
της βλάβης. 

 Β2.17 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο 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 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ και τόσο 
του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, 
όσο και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Β3 Υπηρεσίες Β3 (Γενική Επισκευή και Μερική 
Επισκευή Α/Κ PW123AF) 

 Β3.1 Γενική Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Β3.1.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει υπηρεσίες: 

 α. επιθεώρησης παραλαβής - αποσυναρμολόγησης και 
συναρμολόγησης Α/Κ PW123AF 
 β. μερικής επισκευής (Repair) Α/Κ PW123AF (όπου 
περιλαμβάνεται η περίπτωση του Hot Section Inspection των Α/Κ 
PW123AF) 
 γ. γενικής επισκευής (Overhaul) Α/Κ PW123AF 
 δ. απρογραμμάτιστων πρόσθετων εργασιών (Over & 
Above) και εφαρμογής τροποποιήσεων A/K PW123AF 

 Β3.1.2 Ο Οικονομικός Φορέας, με την παραλαβή του Α/Κ στις 
εγκαταστάσεις του, θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ για το S/N του 
Α/Κ και την ακριβή ημερομηνία παραλαβής του. 

 Β3.1.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί την αρχική παραλαβή και 
αποσυναρμολόγηση του Α/Κ, ώστε να αποκτήσει μια συνολική 
εικόνα για την κατάσταση του Α/Κ, τόσο βάσει των μητρώων του, 
όσο και βάσει της εικόνας του ίδιου του Α/Κ. 

 Β3.1.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα υποβάλει στην ΠΑ προσφορά 
συνολικού κόστους (Quotation), στην οποία θα περιλαμβάνεται 
αναλυτική κατάσταση των επιμέρους στοιχείων κόστους 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά κόστος απαιτούμενων 
ανταλλακτικών, εργατοωρών, επιθεωρήσεων, εφαρμογής 
τροποποιήσεων, απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών). 
Το περιεχόμενο κόστος θα πρέπει να είναι σύμφωνο ή 
χαμηλότερο από τις συμβατικές υποχρεώσεις που ο Οικονομικός 
Φορέας έχει αναλάβει, όπως αυτές θα περιλαμβάνονται στην 
Τεχνική και Οικονομική προσφορά του, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας πλαισίου και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων. 

 Β3.1.5 Η προσφορά συνολικού κόστους θα είναι πλήρης, 
περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία κόστους, ώστε ο Α/Κ να 
επανέλθει σε αξιοπλόιμη κατάσταση [ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά συμπλήρωση μητρώων – εντύπων συντήρησης, 
δοκιμαστήριο Α/Κ, συσκευασία και κόστη μεταφοράς (σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης). 
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 Β3.1.6 Στην έκθεση εκτίμησης συνολικού κόστους θα περιλαμβάνονται 
και οι περιπτώσεις οικονομικά ασύμφορων επισκευών (Beyond 
Economical Repair), όπου θα δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες 
καθιστούν την επισκευή οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό 
υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες παράμετροι κλπ) καθώς και οι 
διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια νέου υλικού, επισκευή διά 
ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα 
στοιχεία κόστους και χρόνου αξιοποίησης/ προμήθειας. 

 Β3.1.7 Σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών εάν προκύψει περίπτωση 
οικονομικά ασύμφορων επισκευών, θα ενημερώνεται η ΠΑ και θα 
δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες καθιστούν την επισκευή 
οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες 
παράμετροι κλπ) καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια 
νέου υλικού, επισκευή διά ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού 
υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους και χρόνου 
αξιοποίησης/ προμήθειας. Η ΠΑ μετά την εξέταση των 
διαθέσιμων επιλογών, θα μπορεί εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ενημέρωσή της, να αποφασίζει είτε να προβεί σε 
αποδοχή μιας από αυτές, είτε να αποστείλει υλικό από το 
απόθεμά της, εφόσον διαθέτει τέτοιο. 

 Β3.1.8 Η ΠΑ θα πρέπει να εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης συνολικού 
κόστους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της. Μόνο μετά την έγκριση μπορεί να προχωρήσουν οι εργασίες 
συντήρησης. Σε περίπτωση μη έγκρισης και εφόσον ζητηθεί από 
την ΠΑ, ο Α/Κ θα επανα-συναρμολογείται και θα επιστρέφεται 
στην ΠΑ, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης ενώ η ΠΑ θα πρέπει να καταβάλει το 
κόστος παραλαβής, αποσυναρμολόγησης, αρχικής επιθεώρησης 
παραλαβής και επανα-συναρμολόγησης. 

 Β3.1.9 Η συνολική διάρκεια των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει: 
α. Για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) Α/Κ PW123AF τις ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 
β. Για τη Μερική Επισκευή (Repair) Α/Κ PW123AF τις ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

 Β3.1.10 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι αρχίζει με 
την παράδοση του υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από 
την ΠΑ στον Οικονομικό Φορέα ή την ενεργοποίηση της 
Εκτελεστικής σύμβασης, ό,τι έρθει τελευταίο. Η συνολική διάρκεια 
της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από τον Οικονομικό 
Φορέα στην ΠΑ. 

 Β3.1.11 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση 
όλων των εργασιών συντήρησης, οι οποίες προβλέπονται από τα 
εγκεκριμένα και κατά περίπτωση εφαρμοστέα τεχνικά δεδομένα 
καθώς και την παροχή οιουδήποτε επισκευάσιμου ανταλλακτικού 
ή υλικού, εντός των τεθέντων συνολικών διαρκειών των 
αντίστοιχων επιθεωρήσεων. 

 Β3.1.12 (Διαγράφηκε) 

 Β3.1.13 (Διαγράφηκε) 

 Β3.1.14 Ο Α/Κ μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και του 
δοκιμαστηρίου (όπου απαιτείται) θα παραδίδεται από τον 
Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, συνοδευόμενος από τα κατωτέρω: 
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Β3.1.14.1 Μητρώα (Log Books) AFTO Form 95, DA Form 2410 ή 
ισοδύναμα πλήρως συμπληρωμένα στα Αγγλικά για τα επιμέρους 
εξαρτήματα που θα καθορίζονται στις επιμέρους εκτελεστικές 
συμβάσεις (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Α/Κ, Carburetor, 
Magneto, Distributors, Cylinders). 
Β3.1.14.2 Τα πιστοποιητικά της  παραγράφου Β3.2.7 των υλικών 
που τοποθετήθηκαν στον Α/Κ. 
Β3.1.14.3 Αναφορά αποσυναρμολόγησης και ευρημάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύμφωνα με το πρότυπο 
EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
Β3.1.14.4 Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των 
εργασιών (Certificate Release to Service – CRS), σύμφωνα με το 
πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο. Το πιστοποιητικό θα 
συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών εργασίας, όπου 
θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν 
επί του Α/Κ. 
Β3.1.14.5 Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της 
επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά 
Cylinder Compression Test AFTO Form 34). 

 Β3.1.15 Ο Α/Κ κατά την παράδοσή του, θα έχει υποστεί την 
προβλεπόμενη από την τεχνική βιβλιογραφία αντιδιαβρωτική 
προστασία και η ημερομηνία ανανέωσής της θα είναι 
καταγεγραμμένη τόσο στα μητρώα του Α/Κ, όσο και στο 
εξωτερικό του κιβωτίου μεταφοράς του Α/Κ (σε ευδιάκριτη θέση 
και με κατάλληλο μη ευπαθή τρόπο). 

 Β3.2 Διασφάλιση Ποιότητας – Επισκευαστικό Κέντρο 
 Β3.2.1 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 

Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων της παραγράφου 
Β3.1.1 θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό Maintenance 
Organization Approval Certificate EASA Part 145 ή ισοδύναμο, το 
οποίο στο προσαρτημένο του προγράμματος έγκρισης (”Approval 
Schedule”) θα περιλαμβάνεται ο Α/Κ PW123AF ή η οικογένεια 
αυτού. 

 Β3.2.2 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β3.1.1 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό AS/EN 9100/ 9110 ή 
ισοδύναμο, στο scope του οποίου θα περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες συντήρησης Α/Κ. 

 Β3.2.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τον 
αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υποεργολάβων του, 
οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

 Β3.2.4 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β3.1.1 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο από 
τον ΟΕΜ ή τον Type Certificate Holder του συντηρούμενου Α/Κ. 

 Β3.2.5 Ο Οικονομικός Φορέας θα τοποθετεί υλικά στους Α/Κ, τα οποία 
θα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας της πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτές καθορίζονται 
από την EASA ή άλλο αντίστοιχο κρατικό φορέα αξιοπλοΐας. Τα 
υπόψη υλικά θα ανήκουν στις προβλεπόμενες από τη 
βιβλιογραφία των Α/Κ διαμορφώσεις και θα είναι καινούρια και 
προμηθευόμενα μόνο από τον ΟΕΜ ή από πηγές προμήθειας 
εγκεκριμένες από τον ΟΕΜ και συμμορφούμενα με τις 
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προδιαγραφές της βιβλιογραφίας του Α/Κ. 

 Β3.2.6 Ο Οικονομικός Φορέας θα επισκευάζει ανταλλακτικά, για τους 
σκοπούς υλοποίησης των εργασιών συντήρησης που του 
ανατίθενται, τα οποία είτε θα επισκευάζει ο ίδιος, είτε θα λαμβάνει 
από τις αναφερόμενες στην παράγραφο Β3.2.5 πηγές 
προμήθειας. 

 Β3.2.7 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι κάθε υλικό που θα 
τοποθετείται στον Α/Κ θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης – 
καταλληλότητας (Certificate of Conformity –CoC) υπογεγραμμένο 
από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του ΟΕΜ ή 
εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικό φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο.  

 Β3.2.8 Όλες οι εργασίες της παραγράφου Β3.1.1 θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με την σε ισχύ Τεχνική Βιβλιογραφία και τα τεχνικά 
δεδομένα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον ΟΕΜ ή Type 
Certificate Holder των Α/Κ ή/και των OEM των επιμέρους 
εξαρτημάτων των Α/Κ ή/και από Εθνικές Αρχές Αξιοπλοΐας. 

 Β3.2.9 Οποιαδήποτε εργασία ή διαδικασία έχει αναπτυχθεί από τον 
Οικονομικό Φορέα, χωρίς να περιλαμβάνεται στα κείμενα της 
παραγράφου Β3.2.8, θα πρέπει να γνωστοποιείται στον ΠΑ και 
να τυγχάνει της έγκρισής της, πριν την εφαρμογή της επί των 
Α/Κ. 

 Β3.2.10 Τυχόν αχρηστευθέντα υλικά θα είναι δυνατόν να επιστραφούν 
στην ΠΑ, σε περίπτωση υποβολής ανάλογου αιτήματος. Σε μια 
τέτοια περίπτωση τα εμπλεκόμενα κόστη μεταφοράς θα 
αναλαμβάνονται από την ΠΑ. 

 Β3.2.11 Το δοκιμαστήριο των Α/Κ (Engine test cell) θα πρέπει να 
καλύπτει τις απαιτήσεις του ΟΕΜ ή Type Certificate Holder των 
Α/Κ και να είναι διακριβωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
αντίστοιχης Τεχνικής Βιβλιογραφίας του OEM ή Type Certificate 
Holder των Α/Κ. 

 Β3.3 Εγγυήσεις 
 Β3.3.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει εγγύηση για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του, ως ακολούθως: 
α. Εγγύηση των εργασιών συντήρησης για περίοδο έξι (6) 
μηνών από την παράδοση των Α/Κ, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών πτήσεως, 
όποιο έρθει πρώτο. 
β. Εγγύηση των υλικών/ ανταλλακτικών τα οποία έχει 
προμηθευτεί ή κατασκευάσει/ επισκευάσει ο ίδιος και τοποθέτησε 
στους Α/Κ  για περίοδο έξι (6) μηνών από την παράδοση των 
Α/Κ, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B παρούσας 
διακήρυξης ή 100 ωρών πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. Η 
εγγύηση θα αφορά αστοχίες/ ελαττώματα στα υλικά, την 
κατασκευή τους και/ή την εργασία. 
γ. Εγγύηση στο λογισμικό που φέρει ο Α/Κ για περίοδο έξι (6) 
μηνών από την παράδοση των Α/Κ, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών πτήσεως, 
όποιο έρθει πρώτο. 

 Β3.3.2 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε υλικά/ εργασία ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από την 
εγγύηση του Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της ανωτέρω παραγράφου Β3.3.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας θα 
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προβαίνει στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ 
αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την 
οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα προέκυψε από 
χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης, που δεν είναι 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

 Β3.3.3 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Β3.3.3.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, από τον εντοπισμό του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης, περιγράφοντας τις 
παραμέτρους και προβάλλοντας τη διεκδίκηση της εγγύησης. 
Β3.3.3.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή του αιτήματος 
εγγύησης από την ΠΑ. 
Β3.3.3.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δεκαπέντε ημερών 
αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού με έτερο εύχρηστο. Το 
χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της κοινοποίησης 
της Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι την παράδοση του 
υλικού (σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης). Σε περίπτωση 
αδυναμίας παράδοσης του υλικού εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, ο Οικονομικός Φορέας θα καταβάλει το μέγιστο των 
προσπαθειών του, για την αντικατάσταση του υλικού το 
συντομότερο δυνατό. 

 Β3.3.4 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων 
εργασιών θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα, ενώ τα υλικά θα 
διακινούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του 
Άρθρου 7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. Η 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατοωρών, 
οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο 
απασχολήθηκε για την διερεύνηση, εντοπισμό και αποκατάσταση 
της βλάβης. 

 Β3.3.5 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, 
το παραδοθέν υλικό θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο 
της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό που αστόχησε, τη στιγμή 
της υποβολής της Αναφοράς Ελαττωματικότητας, όπως αυτή είχε 
προσδιοριστεί από τις προβλέψεις της ανωτέρω παραγράφου 
Β3.3.1. 

 Β3.3.6 Σε περίπτωση κατά την οποία η φύση της Αναφοράς 
Ελαττωματικότητας επιβάλει την επιστροφή του Α/Κ στις 
εγκαταστάσεις του Οικονομικού Φορέα, τότε θα γίνεται με τους 
ίδιους όρους, ως παράγραφοι Β3.3.4 και Β3.3.5 και ο επιθυμητός 
χρόνος επιστροφής καθορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θεμάτων εγγυήσεων ή/και Αναφορών 
Ελαττωματικότητας, ο Οικονομικός Φορέας δύναται, κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος, να εξετάζει από κοντά με 
κατάλληλο εκπρόσωπό του τον Α/Κ. Στην περίπτωση αυτή και 
εφόσον παρέχεται η δυνατότητα από την ΠΑ (αναλόγως των 
εκάστοτε επιχειρησιακών απαιτήσεων), ο Οικονομικός Φορέας θα 
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δύναται να παρακολουθήσει τους λειτουργικούς ελέγχους του Α/Κ  
επί του Α/Φ. 

 Β3.3.7 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο 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 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ και τόσο 
του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, 
όσο και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Β3.3.8 Για τα υλικά ή/και τους Α/Κ που επιστρέφονται μετά από 
αποκατάσταση μη συμμορφώσεων ή/και αστοχιών υπό εγγύηση, 
ισχύουν στο ακέραιο οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας των 
Υπηρεσιών Β3. 

 Β3.4 Περιεχόμενο Απαιτούμενων Τεχνικών Εργασιών 
 Β3.4.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί Γενικές Επισκευές (Overhaul), 

Μερικές Επισκευές (Minor Repairs) και Hot Section Inspection για 
τον Α/Κ PW123AF. 

 Β3.4.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί τις εργασίες της Γενικής 
Επισκευής των Α/Κ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία του OEM ή του 
Type Certificate Holder αυτών. Η εκτέλεση της Γενικής Επισκευής 
των Α/Κ, περιλαμβάνει τις κατωτέρω κύριες ομάδες εργασιών: 
α. Την εκτέλεση των προβλεπόμενων στην τεχνική 
βιβλιογραφία επιθεωρήσεων 
β. Την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί από 
το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΠΑ (εφεξής Εργασίες 
ΕΔΙΠΕΣ – Ειδικές Διαδικασίες Περιοδικής Συντήρησης)  
γ. Την κατά περίπτωση αντικατάσταση των υλικών Life Limited 
Components, ως αυτά θα προσδιορίζονται από την ΠΑ κατά την 
εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση και αναλόγως του υπόλοιπου που 
διαθέτουν) 
δ. Την εκτέλεση γενικών επιθεωρήσεων (Overhaul) σε υλικά 
ΛΟΛ ως αυτά θα προσδιορίζονται από την ΠΑ κατά την εκάστοτε 
εκτελεστική σύμβαση και αναλόγως του υπόλοιπου που 
διαθέτουν) 
ε. Την εφαρμογή τροποποιήσεων, οι οποίες έχουν 
επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα 
στ. Την εκτέλεση των επιπρόσθετων εργασιών, οι οποίες θα 
γνωστοποιούνται στον Οικονομικό Φορέα από την ΠΑ, πριν την 
ένταξη του Α/Κ στις Εγκαταστάσεις του Εργοστασιακού Φορέα 
(Κατά την κατάρτιση της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης). Οι 
επιπρόσθετες αυτές εργασίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά 
δύναται να περιλαμβάνουν έκτακτες επιθεωρήσεις, εφαρμογή 
εφάπαξ τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων. 

 Β3.4.3 Για τους Α/Κ PW123AF, η Μερική Επισκευή θα περιλαμβάνει τις 
απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των συγκεκριμένων 
βλαβών, οι οποίες (βλάβες) θα περιγράφονται ως προς τα 
ιδιαίτερα συμπτώματά τους στο μητρώο του Α/Κ και θα 
γνωστοποιούνται δεόντως στον Οικονομικό Φορέα, με μέριμνα 
της ΠΑ. Ως μέρος αυτών των εργασιών λογίζεται η 
αντικατάσταση κατά περίπτωση αναλώσιμων, η εφαρμογή 
τροποποιήσεων και επιθεωρήσεων, λόγω απόκτησης 
πρόσβασης σε συγκεκριμένα τμήματα του Α/Κ και η 
αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων, τα οποία δύναται να 
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αποκαλυφθούν κατά την πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα 
του Α/Κ. Η φύση των Μερικών Επιθεωρήσεων (βλάβες) είναι 
τέτοια, ώστε δεν είναι δυνατό να περιγραφούν με την ακρίβεια 
των προγραμματισμένων Γενικών Επιθεωρήσεων, ενώ 
προβλέψεις για το εύρος αυτών (απαιτούμενες εργατοώρες, 
διάρκεια, περιεχόμενο κόστος) δύναται να πραγματοποιηθούν 
μόνο στατιστικά, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις Α/Κ σε 
επισκευαστικά κέντρα για αποκατάσταση βλαβών. 

 Β3.4.4 (Διαγράφηκε) 

 Β3.4.5 (Διαγράφηκε) 

 Β3.4.6 Στο πλαίσιο των Γ.Ε., θα εμπεριέχεται και η αποκατάσταση των 
συνηθισμένων και απλών ευρημάτων (ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά η αποκατάσταση ελαφρών διαβρώσεων, η 
εφαρμογή τροποποιήσεων SB με αντικείμενο διάφορες 
επιθεωρήσεις, οι απλές επισκευές που περιλαμβάνονται στη 
βιβλιογραφία). 

 Β3.4.7 Η έννοια της παράθεσης των εργασιών Γ.Ε. της παραγράφου 
Β3.4.2, έχει να κάνει με την κατάδειξη του εύρους των εργασιών 
και όχι με μια πλήρη παράθεση όλων των απαιτούμενων 
εργασιών, τις οποίες θα εκτελέσει ο Οικονομικός Φορέας. Κατά 
αυτό τον τρόπο, δεν έχουν συμπεριληφθεί εργασίες όπως η 
παραλαβή του Α/Κ, ο έλεγχος των μητρώων του, η 
αποσυναρμολόγηση για απόκτηση πρόσβασης σε σημεία 
ενδιαφέροντος, η αφαίρεση και η τοποθέτηση ανταλλακτικών, η 
συναρμολόγηση του Α/Κ, το δοκιμαστήριο, ο καθαρισμός μερών 
κλπ. Ωστόσο, αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των υπόψη 
εργασιών και ο υπολογισμός των παραμέτρων υλοποίησής τους 
(κόστος και χρόνος) θα πρέπει να υπολογίζεται με μέριμνα του 
Οικονομικού Φορέα. 

 Β3.4.8 Οι εργασίες της παραγράφου Β3.4.2 αναλύονται στο 
Προσαρτημένο «3» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. Όπου στις εργασίες υφίσταται ο συντελεστής 
εμφάνισης ανά ΓΕ 1, σημαίνει ότι οι υπόψη εργασίες θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των εκτελούμενων 
εργασιών, ενώ όπου ο εν λόγω συντελεστής είναι διαφορετικός, 
σημαίνει ότι η εργασία ενδέχεται να εκτελεστεί με την αντίστοιχη 
πιθανότητα εκτέλεσης ανά ΓΕ. 

 B4 Υπηρεσίες B4 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για 
Εργασίες σε Α/Κ PW123AF) 

 Β4.1 Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση αιτήματος της ΠΑ, θα 
παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του 
εκάστοτε εργοστασιακού φορέα (ο οποίος εκτελεί εργασίες 
συντήρησης σε αεροναυτικό προϊόν, κυριότητας της ΠΑ) ενός 
εκπροσώπου της ΠΑ, προς επίβλεψη των εκτελούμενων 
εργασιών. 

 Β4.2 Ο οικονομικός φορέας, θα παρέχει διευκολύνσεις στον 
εκπρόσωπο της ΠΑ, όσον αφορά την παραμονή του στους 
χώρους του εργοστασιακού φορέα, οι οποίες θα συνίσταται σε 
παροχή πρόσβασης σε Η/Υ, τηλέφωνο, internet κλπ, ενώ θα 
δίνεται πρόσβαση σε αυτόν, στους χώρους όπου εκτελούνται 
εργασίες σχετιζόμενες με της προβλέψεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

 Β5 Υπηρεσίες Β5 (Γενική Επισκευή και Μερική 
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Επισκευή Α/Κ R-2800CA3) 
 Β5.1 Γενική Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Β5.1.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει υπηρεσίες: 

 α. επιθεώρησης παραλαβής - αποσυναρμολόγησης και 
συναρμολόγησης Α/Κ R2800CA3 
 β. μερικής επισκευής (Repair) Α/Κ R2800CA3 
 γ. γενικής επισκευής (Overhaul) Α/Κ R2800CA3 
 δ. απρογραμμάτιστων πρόσθετων εργασιών (Over & 
Above) και εφαρμογής τροποποιήσεων Α/Κ R2800CA3 

 Β5.1.2 Ο Οικονομικός Φορέας, με την παραλαβή του Α/Κ στις 
εγκαταστάσεις του, θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ για το S/N του 
Α/Κ και την ακριβή ημερομηνία παραλαβής του. 

 Β5.1.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί την αρχική παραλαβή και 
αποσυναρμολόγηση του Α/Κ, ώστε να αποκτήσει μια συνολική 
εικόνα για την κατάσταση του Α/Κ, τόσο βάσει των μητρώων του, 
όσο και βάσει της εικόνας του ίδιου του Α/Κ. 

 Β5.1.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα υποβάλει στην ΠΑ προσφορά 
συνολικού κόστους (Quotation), στην οποία θα περιλαμβάνεται 
αναλυτική κατάσταση των επιμέρους στοιχείων κόστους 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά κόστος απαιτούμενων 
ανταλλακτικών, εργατοωρών, επιθεωρήσεων, εφαρμογής 
τροποποιήσεων, απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών). 
Το περιεχόμενο κόστος θα πρέπει να είναι σύμφωνο ή 
χαμηλότερο από τις συμβατικές υποχρεώσεις που ο Οικονομικός 
Φορέας έχει αναλάβει, όπως αυτές θα περιλαμβάνονται στην 
Τεχνική και Οικονομική προσφορά του, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας πλαισίου και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων. 

 Β5.1.5 Η προσφορά συνολικού κόστους θα είναι πλήρης, 
περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία κόστους, ώστε ο Α/Κ να 
επανέλθει σε αξιοπλόιμη κατάσταση [ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά συμπλήρωση μητρώων – εντύπων συντήρησης, 
δοκιμαστήριο Α/Κ, συσκευασία και κόστη μεταφοράς (σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης). 

 Β5.1.6 Στην έκθεση εκτίμησης συνολικού κόστους θα περιλαμβάνονται 
και οι περιπτώσεις οικονομικά ασύμφορων επισκευών (Beyond 
Economical Repair), όπου θα δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες 
καθιστούν την επισκευή οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό 
υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες παράμετροι κλπ) καθώς και οι 
διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια νέου υλικού, επισκευή διά 
ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα 
στοιχεία κόστους και χρόνου αξιοποίησης/ προμήθειας. 

 Β5.1.7 Σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών εάν προκύψει περίπτωση 
οικονομικά ασύμφορων επισκευών, θα ενημερώνεται η ΠΑ και θα 
δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες καθιστούν την επισκευή 
οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες 
παράμετροι κλπ) καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια 
νέου υλικού, επισκευή διά ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού 
υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους και χρόνου 
αξιοποίησης/ προμήθειας. Η ΠΑ μετά την εξέταση των 
διαθέσιμων επιλογών, θα μπορεί εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ενημέρωσή της, να αποφασίζει είτε να προβεί σε 
αποδοχή μιας από αυτές, είτε να αποστείλει υλικό από το 
απόθεμά της, εφόσον διαθέτει τέτοιο. 
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 Β5.1.8 Η ΠΑ θα πρέπει να εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης συνολικού 
κόστους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της. Μόνο μετά την έγκριση μπορεί να προχωρήσουν οι εργασίες 
συντήρησης. Σε περίπτωση μη έγκρισης και εφόσον ζητηθεί από 
την ΠΑ, ο Α/Κ θα επιστρέφεται και η ΠΑ θα πρέπει να καταβάλει 
το κόστος αρχικής επιθεώρησης παραλαβής, 
αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης. 

 Β5.1.9 Η συνολική διάρκεια των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει: 
α. Για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) Α/Κ R-2800CA3 τις 
ενενήντα(90) ημερολογιακές ημέρες. 
β. Για τη Μερική Επισκευή (Repair) Α/Κ R-2800CA3 τις ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

 Β5.1.10 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι αρχίζει με 
την παράδοση του υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από 
την ΠΑ στον Οικονομικό Φορέα ή την ενεργοποίηση της 
Εκτελεστικής σύμβασης, ό,τι έρθει τελευταίο. Η συνολική διάρκεια 
της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από τον Οικονομικό 
Φορέα στην ΠΑ. 

 Β5.1.11 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση 
όλων των εργασιών συντήρησης, οι οποίες προβλέπονται από τα 
εγκεκριμένα και κατά περίπτωση εφαρμοστέα τεχνικά δεδομένα 
καθώς και την παροχή οιουδήποτε επισκευάσιμου ανταλλακτικού 
ή υλικού, εντός των τεθέντων συνολικών διαρκειών των 
αντίστοιχων επιθεωρήσεων. 

 Β5.1.12 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Οικονομικός Φορέας 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση ανταλλακτικών ή/και 
υλικών για τον Α/Κ R-2800CA3 (λόγω παλαιότητας) (obsolete 
parts), θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ για τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές επιλογές και θα προτείνει την πιο αποδοτική (ως 
προς το χρόνο και το κόστος) λύση. Η ΠΑ θα εξετάζει το 
πρόβλημα και κατά περίπτωση θα μπορεί να αποφασίζει τη 
διάθεση ανταλλακτικών και υλικών από το απόθεμά της. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, τα συνδεόμενα κόστη (επισκευής ή 
προμήθειας, μεταφορικά κλπ) θα αναλαμβάνονται εξολοκλήρου 
από τον Οικονομικό Φορέα. 

 Β5.1.13 Η πρόβλεψη της προηγούμενης παραγράφου έχει ως στόχο την 
επίτευξη του τελικού αποτελέσματος (έγκαιρη απόδοση των Α/Κ) 
και σε καμιά περίπτωση η αδυναμία παροχής των υπόψη 
ανταλλακτικών ή/και υλικών εκ μέρους της ΠΑ δεν αποτελεί αίτιο 
για ανάληψη οποιασδήποτε μορφής ευθύνης επί του 
προβλήματος από την ΠΑ, ή για αποδοχή συνεπαγόμενων 
επιπτώσεων. Στο βαθμό ωστόσο, κατά τον οποίο είναι σε γνώση 
της ΠΑ το συγκεκριμένο πρόβλημα, η ΠΑ θα δύναται να χορηγεί 
κατά περίπτωση παράταση στο χρονικό όριο απόδοσης του Α/Κ. 

 Β5.1.14 Ο Α/Κ μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και του 
δοκιμαστηρίου (όπου απαιτείται) θα παραδίδεται από τον 
Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, συνοδευόμενος από τα κατωτέρω: 
Β5.1.14.1 Μητρώα (Log Books) AFTO Form 95, DA Form 2410 ή 
ισοδύναμα πλήρως συμπληρωμένα στα Αγγλικά για τα επιμέρους 
εξαρτήματα που θα καθορίζονται στις επιμέρους εκτελεστικές 
συμβάσεις (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Α/Κ, Carburetor, 
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Magneto, Distributors, Cylinders). 
Β5.1.14.2 Τα πιστοποιητικά της  παραγράφου Β3.2.7 των υλικών 
που τοποθετήθηκαν στον Α/Κ. 
Β5.1.14.3 Αναφορά αποσυναρμολόγησης και ευρημάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύμφωνα με το πρότυπο 
EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
Β5.1.14.4 Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των 
εργασιών (Certificate Release to Service – CRS), σύμφωνα με το 
πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο. Το πιστοποιητικό θα 
συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών εργασίας, όπου 
θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν 
επί του Α/Κ. 
Β5.1.14.5 Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της 
επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά 
Cylinder Compression Test AFTO Form 34). 

 Β5.1.15 Ο Α/Κ κατά την παράδοσή του, θα έχει υποστεί την 
προβλεπόμενη από την τεχνική βιβλιογραφία αντιδιαβρωτική 
προστασία και η ημερομηνία ανανέωσής της θα είναι 
καταγεγραμμένη τόσο στα μητρώα του Α/Κ, όσο και στο 
εξωτερικό του κιβωτίου μεταφοράς του Α/Κ (σε ευδιάκριτη θέση 
και με κατάλληλο μη ευπαθή τρόπο). 

 Β5.2 Διασφάλιση Ποιότητας – Επισκευαστικό Κέντρο 
 Β5.2.1 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 

Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων της παραγράφου 
Β5.1.1 θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό Maintenance 
Organization Approval Certificate EASA Part 145 ή ισοδύναμο, το 
οποίο στο προσαρτημένο του προγράμματος έγκρισης (”Approval 
Schedule”) θα περιλαμβάνεται ο Α/Κ R2800 ή η οικογένεια αυτού. 

 Β5.2.2 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β5.1.1 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό AS/EN 9100/ 9110 ή 
ισοδύναμο, στο scope του οποίου θα περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες συντήρησης Α/Κ. 

 Β5.2.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τον 
αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υποεργολάβων του, 
οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

 Β5.2.4 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β5.1.1 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο από 
τον ΟΕΜ ή τον Type Certificate Holder του συντηρούμενου Α/Κ. 

 Β5.2.5 Ο Οικονομικός Φορέας θα τοποθετεί υλικά στους Α/Κ, τα οποία 
θα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας της πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτές καθορίζονται 
από την EASA ή άλλο αντίστοιχο κρατικό φορέα αξιοπλοΐας. Τα 
υπόψη υλικά θα ανήκουν στις προβλεπόμενες από τη 
βιβλιογραφία των Α/Κ διαμορφώσεις και θα είναι καινούρια και 
προμηθευόμενα μόνο από τον ΟΕΜ ή από πηγές προμήθειας 
εγκεκριμένες από τον ΟΕΜ και συμμορφούμενα με τις 
προδιαγραφές της βιβλιογραφίας του Α/Κ. 

 Β5.2.6 Ο Οικονομικός Φορέας θα επισκευάζει ανταλλακτικά, για τους 
σκοπούς υλοποίησης των εργασιών συντήρησης που του 
ανατίθενται, τα οποία είτε θα επισκευάζει ο ίδιος, είτε θα λαμβάνει 
από τις αναφερόμενες στην παράγραφο Β5.2.5 πηγές 
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προμήθειας. 

 Β5.2.7 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι κάθε υλικό που θα 
τοποθετείται στον Α/Κ θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης – 
καταλληλότητας (Certificate of Conformity –CoC) υπογεγραμμένο 
από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του ΟΕΜ ή 
εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικό φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο.  

 Β5.2.8 Όλες οι εργασίες της παραγράφου Β5.1.1 θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με την σε ισχύ Τεχνική Βιβλιογραφία και τα τεχνικά 
δεδομένα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον ΟΕΜ ή Type 
Certificate Holder των Α/Κ ή/και των OEM των επιμέρους 
εξαρτημάτων των Α/Κ ή/και από Εθνικές Αρχές Αξιοπλοΐας. 

 Β5.2.9 Οποιαδήποτε εργασία ή διαδικασία έχει αναπτυχθεί από τον 
Οικονομικό Φορέα, χωρίς να περιλαμβάνεται στα κείμενα της 
παραγράφου Β5.2.8, θα πρέπει να γνωστοποιείται στον ΠΑ και 
να τυγχάνει της έγκρισής της, πριν την εφαρμογή της επί των 
Α/Κ. 

 Β5.2.10 Τυχόν αχρηστευθέντα υλικά θα είναι δυνατόν να επιστραφούν 
στην ΠΑ, σε περίπτωση υποβολής ανάλογου αιτήματος. Σε μια 
τέτοια περίπτωση τα εμπλεκόμενα κόστη μεταφοράς θα 
αναλαμβάνονται από την ΠΑ. 

 Β5.2.11 Το δοκιμαστήριο των Α/Κ (Engine test cell) θα πρέπει να 
καλύπτει τις απαιτήσεις του ΟΕΜ ή Type Certificate Holder των 
Α/Κ και να είναι διακριβωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
αντίστοιχης Τεχνικής Βιβλιογραφίας του OEM ή Type Certificate 
Holder των Α/Κ. 

 Β5.3 Εγγυήσεις 
 Β5.3.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει εγγύηση για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του, ως ακολούθως: 
α. Εγγύηση των εργασιών συντήρησης για περίοδο έξι (6) 
μηνών από την παράδοση των Α/Κ, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών πτήσεως, 
όποιο έρθει πρώτο. 
β. Εγγύηση των υλικών/ ανταλλακτικών τα οποία έχει 
προμηθευτεί ή κατασκευάσει/ επισκευάσει ο ίδιος και τοποθέτησε 
στους Α/Κ  για περίοδο έξι (6) μηνών από την παράδοση των 
Α/Κ, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B παρούσας 
διακήρυξης ή 100 ωρών πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. Η 
εγγύηση θα αφορά αστοχίες/ ελαττώματα στα υλικά, την 
κατασκευή τους και/ή την εργασία. 
γ. Εγγύηση στο λογισμικό που φέρει ο Α/Κ για περίοδο έξι (6) 
μηνών από την παράδοση των Α/Κ, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών πτήσεως, 
όποιο έρθει πρώτο. 

 Β5.3.2 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε υλικά/ εργασία ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από την 
εγγύηση του Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της ανωτέρω παραγράφου Β5.3.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας θα 
προβαίνει στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ 
αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την 
οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα προέκυψε από 
χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης, που δεν είναι 
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σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

 Β5.3.3 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Β5.3.3.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, από τον εντοπισμό του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης, περιγράφοντας τις 
παραμέτρους και προβάλλοντας τη διεκδίκηση της εγγύησης. 
Β5.3.3.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή του αιτήματος 
εγγύησης από την ΠΑ. 
Β5.3.3.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δεκαπέντε ημερών 
αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού με έτερο εύχρηστο. Το 
χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της κοινοποίησης 
της Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι την παράδοση του 
υλικού (σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης). Σε περίπτωση 
αδυναμίας παράδοσης του υλικού εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, ο Οικονομικός Φορέας θα καταβάλει το μέγιστο των 
προσπαθειών του, για την αντικατάσταση του υλικού το 
συντομότερο δυνατό. 

 Β5.3.4 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων 
εργασιών θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα, ενώ τα υλικά θα 
διακινούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του 
Άρθρου 7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. Η 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατοωρών, 
οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο 
απασχολήθηκε για την διερεύνηση, εντοπισμό και αποκατάσταση 
της βλάβης. 

 Β5.3.5 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, 
το παραδοθέν υλικό θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο 
της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό που αστόχησε, τη στιγμή 
της υποβολής της Αναφοράς Ελαττωματικότητας, όπως αυτή είχε 
προσδιοριστεί από τις προβλέψεις της ανωτέρω παραγράφου 
Β5.3.1. 

 Β5.3.6 Σε περίπτωση κατά την οποία η φύση της Αναφοράς 
Ελαττωματικότητας επιβάλει την επιστροφή του Α/Κ στις 
εγκαταστάσεις του Οικονομικού Φορέα, τότε θα γίνεται με τους 
ίδιους όρους, ως παράγραφοι Β5.3.4 και Β5.3.5 και ο επιθυμητός 
χρόνος επιστροφής καθορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θεμάτων εγγυήσεων ή/και Αναφορών 
Ελαττωματικότητας, ο Οικονομικός Φορέας δύναται, κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος, να εξετάζει από κοντά με 
κατάλληλο εκπρόσωπό του τον Α/Κ. Στην περίπτωση αυτή και 
εφόσον παρέχεται η δυνατότητα από την ΠΑ (αναλόγως των 
εκάστοτε επιχειρησιακών απαιτήσεων), ο Οικονομικός Φορέας θα 
δύναται να παρακολουθήσει τους λειτουργικούς ελέγχους του Α/Κ  
επί του Α/Φ. 

 Β5.3.7 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό προκάλεσε 
σοβαρή ζημιά σε υλικό με το οποίο συνδέεται (στο σύνολό του ή 
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εν μέρει) κατά τη χρήση για την οποία προορίζεται, τότε ο 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ και τόσο 
του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, 
όσο και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Β5.3.8 Για τα υλικά ή/και τους Α/Κ που επιστρέφονται μετά από 
αποκατάσταση μη συμμορφώσεων ή/και αστοχιών υπό εγγύηση, 
ισχύουν στο ακέραιο οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας των 
Υπηρεσιών Β5. 

 Β5.4 Περιεχόμενο Απαιτούμενων Τεχνικών Εργασιών 
 Β5.4.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί Γενικές Επισκευές (Overhaul) 

και Μερικές Επισκευές (Minor Repairs) για τους Α/Κ R-2800CA3. 

 Β5.4.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί τις εργασίες της Γενικής 
Επισκευής των Α/Κ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία του OEM ή του 
Type Certificate Holder αυτών. Η εκτέλεση της Γενικής Επισκευής 
των Α/Κ, περιλαμβάνει τις κατωτέρω κύριες ομάδες εργασιών: 
α. Την εκτέλεση των προβλεπόμενων στην τεχνική 
βιβλιογραφία επιθεωρήσεων 
β. Την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί από 
το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΠΑ (εφεξής Εργασίες 
ΕΔΙΠΕΣ – Ειδικές Διαδικασίες Περιοδικής Συντήρησης)  
γ. Την κατά περίπτωση αντικατάσταση των υλικών Life Limited 
Components, ως αυτά θα προσδιορίζονται από την ΠΑ κατά την 
εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση και αναλόγως του υπόλοιπου που 
διαθέτουν) 
δ. Την εκτέλεση γενικών επιθεωρήσεων (Overhaul) σε υλικά 
ΛΟΛ ως αυτά θα προσδιορίζονται από την ΠΑ κατά την εκάστοτε 
εκτελεστική σύμβαση και αναλόγως του υπόλοιπου που 
διαθέτουν) 
ε. Την εφαρμογή τροποποιήσεων, οι οποίες έχουν 
επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα 
στ. Την εκτέλεση των επιπρόσθετων εργασιών, οι οποίες θα 
γνωστοποιούνται στον Οικονομικό Φορέα από την ΠΑ, πριν την 
ένταξη του Α/Κ στις Εγκαταστάσεις του Εργοστασιακού Φορέα 
(Κατά την κατάρτιση της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης). Οι 
επιπρόσθετες αυτές εργασίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά 
δύναται να περιλαμβάνουν έκτακτες επιθεωρήσεις, εφαρμογή 
εφάπαξ τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων. 

 Β5.4.3 Για τους Α/Κ R-2800CA3, η Μερική Επισκευή θα περιλαμβάνει τις 
απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των συγκεκριμένων 
βλαβών, οι οποίες (βλάβες) θα περιγράφονται ως προς τα 
ιδιαίτερα συμπτώματά τους στο μητρώο του Α/Κ και θα 
γνωστοποιούνται δεόντως στον Οικονομικό Φορέα, με μέριμνα 
της ΠΑ. Ως μέρος αυτών των εργασιών λογίζεται η 
αντικατάσταση κατά περίπτωση αναλώσιμων, η εφαρμογή 
τροποποιήσεων και επιθεωρήσεων, λόγω απόκτησης 
πρόσβασης σε συγκεκριμένα τμήματα του Α/Κ και η 
αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων, τα οποία δύναται να 
αποκαλυφθούν κατά την πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα 
του Α/Κ. Η φύση των Μερικών Επιθεωρήσεων (βλάβες) είναι 
τέτοια, ώστε δεν είναι δυνατό να περιγραφούν με την ακρίβεια 
των προγραμματισμένων Γενικών Επιθεωρήσεων, ενώ 
προβλέψεις για το εύρος αυτών (απαιτούμενες εργατοώρες, 
διάρκεια, περιεχόμενο κόστος) δύναται να πραγματοποιηθούν 
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μόνο στατιστικά, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις Α/Κ σε 
επισκευαστικά κέντρα για αποκατάσταση βλαβών. 

 Β5.4.4 Οι κύλινδροι των  Α/Κ R2800-CA3  θα ακολουθούν το Πρότυπο 
Standard “C” συμφ . με CES -1000 κατά την ολοκλήρωση της ΓΕ. 

 Β5.4.5 Ο Οικονομικός Φορέας στο πλαίσιο της ΓΕ των Α/Κ R-2800 CA3, 
θα εκτελεί και ΓΕ στο υλικό Carburetor  υπό  P/N 391452-17CL-1, 
το οποίο θα είναι τοποθετημένο στον Α/Κ που θα αποστέλλεται 
στις εγκαταστάσεις του οικονομικού Φορέα.    

 Β5.4.6 Στο πλαίσιο των Γ.Ε., θα εμπεριέχεται και η αποκατάσταση των 
συνηθισμένων και απλών ευρημάτων (ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά η αποκατάσταση ελαφρών διαβρώσεων, η 
εφαρμογή τροποποιήσεων SB με αντικείμενο διάφορες 
επιθεωρήσεις, οι απλές επισκευές που περιλαμβάνονται στη 
βιβλιογραφία). 

 Β5.4.7 Η έννοια της παράθεσης των εργασιών Γ.Ε. της παραγράφου 
Β5.4.2, έχει να κάνει με την κατάδειξη του εύρους των εργασιών 
και όχι με μια πλήρη παράθεση όλων των απαιτούμενων 
εργασιών, τις οποίες θα εκτελέσει ο Οικονομικός Φορέας. Κατά 
αυτό τον τρόπο, δεν έχουν συμπεριληφθεί εργασίες όπως η 
παραλαβή του Α/Κ, ο έλεγχος των μητρώων του, η 
αποσυναρμολόγηση για απόκτηση πρόσβασης σε σημεία 
ενδιαφέροντος, η αφαίρεση και η τοποθέτηση ανταλλακτικών, η 
συναρμολόγηση του Α/Κ, το δοκιμαστήριο, ο καθαρισμός μερών 
κλπ. Ωστόσο, αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των υπόψη 
εργασιών και ο υπολογισμός των παραμέτρων υλοποίησής τους 
(κόστος και χρόνος) θα πρέπει να υπολογίζεται με μέριμνα του 
Οικονομικού Φορέα. 

 Β5.4.8 Οι εργασίες της παραγράφου Β5.4.2 αναλύονται στο 
Προσαρτημένο «3» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. Όπου στις εργασίες υφίσταται ο συντελεστής 
εμφάνισης ανά ΓΕ 1, σημαίνει ότι οι υπόψη εργασίες θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των εκτελούμενων 
εργασιών, ενώ όπου ο εν λόγω συντελεστής είναι διαφορετικός, 
σημαίνει ότι η εργασία ενδέχεται να εκτελεστεί με την αντίστοιχη 
πιθανότητα εκτέλεσης ανά ΓΕ. 

 B6 Υπηρεσίες B6 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για 
Εργασίες σε Α/Κ R-2800CA3) 

 Β6.1 Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση αιτήματος της ΠΑ, θα 
παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του 
εκάστοτε εργοστασιακού φορέα (ο οποίος εκτελεί εργασίες 
συντήρησης σε αεροναυτικό προϊόν, κυριότητας της ΠΑ) ενός 
εκπροσώπου της ΠΑ, προς επίβλεψη των εκτελούμενων 
εργασιών. 

 Β6.2 Ο οικονομικός φορέας, θα παρέχει διευκολύνσεις στον 
εκπρόσωπο της ΠΑ, όσον αφορά την παραμονή του στους 
χώρους του εργοστασιακού φορέα, οι οποίες θα συνίσταται σε 
παροχή πρόσβασης σε Η/Υ, τηλέφωνο, internet κλπ, ενώ θα 
δίνεται πρόσβαση σε αυτόν, στους χώρους όπου εκτελούνται 
εργασίες σχετιζόμενες με της προβλέψεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

 Β7 Υπηρεσίες Β7 (Γενική Επισκευή και Μερική 
Επισκευή Έλικα 14SF-19) 

 Β7.1 Γενική Περιγραφή Υπηρεσίας 
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 Β7.1.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει υπηρεσίες: 
α. Επιθεώρησης Παραλαβής, Αποσυναρμολόγησης και 
Συναρμολόγησης Ελίκων 14SF-19 
β.  Μερικής επισκευής (Repair) Ελίκων 14SF-19 
γ. Γενικής επισκευής (Overhaul) Ελίκων  14SF-19 
δ. Απρογραμμάτιστων πρόσθετων εργασιών (Over & Above) 
Ελίκων 14SF-19 
ε. Εφαρμογής τροποποιήσεων επί Ελίκων 14SF-19 

 Β7.1.2 Ο Οικονομικός Φορέας, με την παραλαβή του Έλικα στις 
εγκαταστάσεις του, θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ για το S/N του 
Έλικα και την ακριβή ημερομηνία παραλαβής του. 

 Β7.1.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί την αρχική παραλαβή και 
αποσυναρμολόγηση του Έλικα, ώστε να αποκτήσει μια συνολική 
εικόνα για την κατάσταση του, τόσο βάσει των μητρώων του, όσο 
και βάσει της εικόνας του ίδιου του Έλικα. 

 Β7.1.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα υποβάλει στην ΠΑ προσφορά 
συνολικού κόστους (Quotation), στην οποία θα περιλαμβάνεται 
αναλυτική κατάσταση των επιμέρους στοιχείων κόστους 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά κόστος απαιτούμενων 
ανταλλακτικών, εργατοωρών, επιθεωρήσεων, εφαρμογής 
τροποποιήσεων, απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών). 
Το περιεχόμενο κόστος θα πρέπει να είναι σύμφωνο ή 
χαμηλότερο από τις συμβατικές υποχρεώσεις που ο Οικονομικός 
Φορέας έχει αναλάβει, όπως αυτές θα περιλαμβάνονται στην 
Τεχνική και Οικονομική προσφορά του, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας πλαισίου και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων. 

 Β7.1.5 Η προσφορά συνολικού κόστους θα είναι πλήρης, 
περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία κόστους, ώστε ο Έλικας να 
επανέλθει σε αξιοπλόιμη κατάσταση [ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά συμπλήρωση μητρώων – εντύπων συντήρησης, 
ζυγοστάθμιση, συσκευασία και κόστη μεταφοράς (σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης). 

 Β7.1.6 Στην έκθεση εκτίμησης συνολικού κόστους θα περιλαμβάνονται 
και οι περιπτώσεις οικονομικά ασύμφορων επισκευών (Beyond 
Economical Repair), όπου θα δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες 
καθιστούν την επισκευή οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό 
υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες παράμετροι κλπ) καθώς και οι 
διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια νέου υλικού, επισκευή διά 
ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα 
στοιχεία κόστους και χρόνου αξιοποίησης/ προμήθειας. 

 Β7.1.7 Σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών εάν προκύψει περίπτωση 
οικονομικά ασύμφορων επισκευών, θα ενημερώνεται η ΠΑ και θα 
δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες καθιστούν την επισκευή 
οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες 
παράμετροι κλπ) καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια 
νέου υλικού, επισκευή διά ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού 
υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους και χρόνου 
αξιοποίησης/ προμήθειας. Η ΠΑ μετά την εξέταση των 
διαθέσιμων επιλογών, θα μπορεί εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ενημέρωσή της, να αποφασίζει είτε να προβεί σε 
αποδοχή μιας από αυτές, είτε να αποστείλει υλικό από το 
απόθεμά της, εφόσον διαθέτει τέτοιο. 

 Β7.1.8 Η ΠΑ θα πρέπει να εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης συνολικού 
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κόστους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της. Μόνο μετά την έγκριση μπορεί να προχωρήσουν οι εργασίες 
συντήρησης. Σε περίπτωση μη έγκρισης και εφόσον ζητηθεί από 
την ΠΑ, ο έλικας θα επιστρέφεται και η ΠΑ θα καταβάλει το 
κόστος Επιθεώρησης Παραλαβής, Αποσυναρμολόγησης και 
Συναρμολόγησης του έλικα. 

 Β7.1.9 Η συνολική διάρκεια των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει: 
α. Για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) του Έλικα 14SF-19 τις 
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
β. Για τη Μερική Επισκευή (Repair) του Έλικα 14SF-19 τις 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

 Β7.1.10 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι αρχίζει με 
την παράδοση του υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από 
την ΠΑ στον Οικονομικό Φορέα ή την ενεργοποίηση της 
Εκτελεστικής σύμβασης, ότι έρθει τελευταίο. Η συνολική διάρκεια 
της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από τον Οικονομικό 
Φορέα στην ΠΑ. 

 Β7.1.11 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση 
όλων των εργασιών συντήρησης, οι οποίες προβλέπονται από τα 
εγκεκριμένα και κατά περίπτωση εφαρμοστέα τεχνικά δεδομένα 
καθώς και την παροχή οιουδήποτε επισκευάσιμου ανταλλακτικού 
ή υλικού, εντός των τεθέντων συνολικών διαρκειών των 
αντίστοιχων επιθεωρήσεων. 

 Β7.1.12 (Διαγράφηκε) 

 Β7.1.13 (Διαγράφηκε) 

 Β7.1.14 Ο Έλικας μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών θα 
παραδίδεται από τον Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, 
συνοδευόμενος από τα κατωτέρω: 
Β7.1.14.1 Μητρώο Έλικα (Log Book) πλήρως συμπληρωμένα 
στα Αγγλικά. 
Β7.1.14.2 Τα πιστοποιητικά της παραγράφου Β7.2.7 των υλικών 
που τοποθετήθηκαν στον Έλικα. 
Β7.1.14.3 Αναφορά αποσυναρμολόγησης και ευρημάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύμφωνα με το πρότυπο 
EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
Β7.1.14.4 Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των 
εργασιών (Certificate of Release to Service – CRS), EASA Form 
1, FAA Form 8130-3, TCCA Form 24-078  ή ισοδύναμο. Το 
πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών 
εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που 
εκτελέστηκαν επί του Έλικα. 
Β7.1.14.5 Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της 
επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης. 

 Β7.2 Διασφάλιση Ποιότητας – Επισκευαστικό Κέντρο 
 Β7.2.1 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 

Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων της παραγράφου 
Β7.1.1 θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό Maintenance 
Organization Approval Certificate EASA Part 145 ή ισοδύναμο, το 
οποίο στο προσαρτημένο του προγράμματος έγκρισης (”Approval 
Schedule”) θα περιλαμβάνεται ο Ελικας 14SF-19 ή η οικογένεια 
αυτού. 
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 Β7.2.2 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β7.1.1 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό AS/EN 9100/ 9110 ή 
ισοδύναμο, στο scope του οποίου θα περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες συντήρησης Ελίκων. 

 Β7.2.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τον 
αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υποκατασκευαστών 
του, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

 Β7.2.4 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β7.1.1 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο από 
τον ΟΕΜ ή τον Type Certificate Holder του συντηρούμενου 
Έλικα. 

 Β7.2.5 Ο Οικονομικός Φορέας θα τοποθετεί υλικά στους Έλικες, τα 
οποία θα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας της πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από την EASA ή άλλο αντίστοιχο κρατικό φορέα 
αξιοπλοΐας. Τα υπόψη υλικά θα ανήκουν στις προβλεπόμενες 
από τη βιβλιογραφία των Ελίκων διαμορφώσεις και θα είναι 
καινούρια και προμηθευόμενα μόνο από τον ΟΕΜ ή από πηγές 
προμήθειας εγκεκριμένες από τον ΟΕΜ και συμμορφούμενα με 
τις προδιαγραφές της βιβλιογραφίας του Έλικα. 

 Β7.2.6 Ο Οικονομικός Φορέας θα επισκευάζει ανταλλακτικά, για τους 
σκοπούς υλοποίησης των εργασιών συντήρησης που του 
ανατίθενται, τα οποία είτε θα επισκευάζει ο ίδιος, είτε θα λαμβάνει 
από τις αναφερόμενες στην παράγραφο Β7.2.5 πηγές 
προμήθειας. 

 Β7.2.7 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι κάθε υλικό που θα 
τοποθετείται στον Έλικα θα φέρει πιστοποιητικό  συμμόρφωσης – 
καταλληλότητας (Certificate of Conformity –CoC) υπογεγραμμένο 
από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του ΟΕΜ ή 
εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικό φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο. 

 Β7.2.8 Όλες οι εργασίες της παραγράφου Β7.1.1 θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με την σε ισχύ Τεχνική Βιβλιογραφία και τα τεχνικά 
δεδομένα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον ΟΕΜ ή Type 
Certificate Holder των Ελίκων ή/και από Εθνικές Αρχές 
Αξιοπλοΐας. 

 Β7.2.9 Οποιαδήποτε εργασία ή διαδικασία έχει αναπτυχθεί από τον 
Οικονομικό Φορέα, χωρίς να περιλαμβάνεται στα κείμενα της 
παραγράφου Β7.2.8, θα πρέπει να γνωστοποιείται στον ΠΑ και 
να τυγχάνει της έγκρισής της, πριν την εφαρμογή της επί των 
Ελίκων. 

 Β7.2.10 Τυχόν αχρηστευμένα υλικά θα είναι δυνατόν να επιστραφούν 
στην ΠΑ, σε περίπτωση υποβολής ανάλογου αιτήματος. Σε μια 
τέτοια περίπτωση τα εμπλεκόμενα κόστη μεταφοράς θα 
αναλαμβάνονται από την ΠΑ. 

 Β7.3 Εγγυήσεις 
 Β7.3.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει εγγύηση για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του, ως ακολούθως: 
α. Εγγύηση των εργασιών συντήρησης για περίοδο έξι (6) 
μηνών από την παράδοση του Έλικα, σύμφωνα με το Άρθρο 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών 
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πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. 
β. Εγγύηση των υλικών/ ανταλλακτικών τα οποία έχει 
προμηθευτεί ή κατασκευάσει/ επισκευάσει ο ίδιος για περίοδο έξι 
(6) μηνών από την παράδοση του Έλικα, σύμφωνα με το Άρθρο 
7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών 
πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. Η εγγύηση θα αφορά αστοχίες/ 
ελαττώματα στα υλικά, την κατασκευή τους και/ή την εργασία. 
γ. Εγγύηση στο λογισμικό που φέρει ο Έλικας για περίοδο έξι 
(6) μηνών από την παράδοση του Έλικα, σύμφωνα με το Άρθρο 
7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών 
πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. 

 Β7.3.2 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, 
το παραδοθέν υλικό θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο 
της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό κατά τη στιγμή της 
αστοχίας του, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί από τις προβλέψεις 
της ανωτέρω παραγράφου Β7.3.1. 

 Β7.3.3 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε υλικά/ εργασία ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από την 
εγγύηση του Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της ανωτέρω παραγράφου Β7.3.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας θα 
προβαίνει στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ 
αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την 
οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα προέκυψε από 
χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης, που δεν είναι 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

 Β7.3.4 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Β7.3.4.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, από τον εντοπισμό του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης, περιγράφοντας τις 
παραμέτρους και προβάλλοντας τη διεκδίκηση της εγγύησης. 
Β7.3.4.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή του αιτήματος 
εγγύησης από την ΠΑ. 
Β7.3.4.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών αποκατάσταση της ελαττωματικότητας και επισκευή του 
έλικα. Το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της 
κοινοποίησης της Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι την 
παράδοση του υλικού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. 

 Β7.3.5 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων 
εργασιών θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα, ενώ οι έλικες θα 
διακινούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του 
Άρθρου 7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. Η 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατοωρών, 
οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο 
απασχολήθηκε για την διερεύνηση, εντοπισμό και αποκατάσταση 
της βλάβης. 
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 Β7.3.6 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο 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 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ και τόσο 
του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, 
όσο και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Β7.3.7 Για τα υλικά ή/και τους Έλικες που επιστρέφονται μετά από 
αποκατάσταση μη συμμορφώσεων ή/και αστοχιών υπό εγγύηση, 
ισχύουν στο ακέραιο οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας των 
Υπηρεσιών Β7. 

 Β7.4 Περιεχόμενο Απαιτούμενων Τεχνικών Εργασιών 
 Β7.4.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί Γενικές Επισκευές (Overhaul) 

και Μερικές Επισκευές (Minor Repairs) για τους Έλικες 14SF-19. 

 Β7.4.2 Το περιεχόμενο των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών για κάθε 
μια από τις κατηγορίες των εργασιών της παραγράφου Β7.4.1 
περιγράφεται στις παρακάτω βιβλιογραφίες : 
α. Για τον Έλικα 14SF-19 η ΓΕ περιλαμβάνει τις εργασίες Major 
Part Inspection and Critical Parts Inspection που περιγράφονται 
στα τεχνικά δεδομένα αυτού [Component Maintenance Manual 
(CMM 61-13-07). 
β. Για τον Έλικα 14SF-19 η ΜΕ θα περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των παρατηρήσεων/ 
βλαβών, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην εκτελεστική 
σύμβαση ή/και θα είναι καταγεγραμμένες στα μητρώα, ώστε ο 
έλικας να επιστρέψει σε αξιοπλόιμη κατάσταση και να εκδοθούν 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ως παράγραφος Β7.1.14 της 
παρούσας Προσθήκης. 

 Β7.4.3 Ο βασικός κορμός των Γενικών Επισκευών θα περιλαμβάνει τις 
προβλεπόμενες από τη σχετική βιβλιογραφία εργασίες, την 
αντικατάσταση των 100% Replacement Parts, την εφαρμογή 
όλων των τροποποιήσεων SB (τόσο των mandatory – 
υποχρεωτικών, όσο και των προαιρετικών) που σχετίζονται με το 
αντίστοιχο μοντέλο και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων 
επισκευών της βιβλιογραφίας, οι οποίες αφορούν σε 
αποκατάσταση συνήθων ευρημάτων (ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά αποκατάσταση διαβρώσεων). Εκτός του βασικού 
κορμού των Γενικών Επισκευών, θεωρείται ότι μπορούν να 
προκύψουν μόνο αντικαταστάσεις υλικών, λόγω ευρημάτων και 
αδυναμίας επισκευής τους καθώς και εφαρμογή τροποποιήσεων 
optional οι οποίες αφορούν σε αναβάθμιση ή προσθήκη νέων 
χαρακτηριστικών του έλικα. 

 Β7.4.4 Ειδικά για τις προαιρετικές τροποποιήσεις SB, αυτές θα πρέπει 
να αναφέρονται στην προσφορά διακριτά (ως προς τις 
επιπτώσεις σε χρόνο και κόστος) και θα εκτελούνται μετά από 
έγκριση της ΠΑ. 

 B8 Υπηρεσίες B8 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για 
Εργασίες σε Έλικες 14SF-19) 

 Β8.1 Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση αιτήματος της ΠΑ, θα 
παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του 
εκάστοτε εργοστασιακού φορέα (ο οποίος εκτελεί εργασίες 
συντήρησης σε αεροναυτικό προϊόν, κυριότητας της ΠΑ) ενός 
εκπροσώπου της ΠΑ, προς επίβλεψη των εκτελούμενων 
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εργασιών. 

 Β8.2 Ο οικονομικός φορέας, θα παρέχει διευκολύνσεις στον 
εκπρόσωπο της ΠΑ, όσον αφορά την παραμονή του στους 
χώρους του εργοστασιακού φορέα, οι οποίες θα συνίσταται σε 
παροχή πρόσβασης σε Η/Υ, τηλέφωνο, internet κλπ, ενώ θα 
δίνεται πρόσβαση σε αυτόν, στους χώρους όπου εκτελούνται 
εργασίες σχετιζόμενες με της προβλέψεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

 Β9 Υπηρεσίες Β9 (Γενική Επισκευή, B Check 
επιθεώρηση και Μερική Επισκευή Έλικας 43E60-
581P2/ -583/ -701) 

 Β9.1 Γενική Περιγραφή Υπηρεσίας 
 Β9.1.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει υπηρεσίες: 

α. Επιθεώρησης Παραλαβής, Αποσυναρμολόγησης και 
Συναρμολόγησης Ελίκων 43Ε60-581P2/ -583/ -701 
β.  Μερικής επισκευής (Repair) Ελίκων 43Ε60-581P2/ -583/ -
701 
γ. Γενικής επισκευής (Overhaul) Ελίκων 43Ε60-581P2/ -583/ -
701 
δ. Εκτέλεσης B Check Επιθεώρησης 43Ε60-581P2/ -583/ -701 
ε. Απρογραμμάτιστων πρόσθετων εργασιών (Over & Above) 
43Ε60-581P2/ -583/ -701 
στ. Εφαρμογής τροποποιήσεων 43Ε60-581P2/ -583/ -701 

 Β9.1.2 Ο Οικονομικός Φορέας, με την παραλαβή του Έλικα στις 
εγκαταστάσεις του, θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ για το S/N του 
Έλικα και την ακριβή ημερομηνία παραλαβής του. 

 Β9.1.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί την αρχική παραλαβή και 
αποσυναρμολόγηση του Έλικα, ώστε να αποκτήσει μια συνολική 
εικόνα για την κατάσταση του, τόσο βάσει των μητρώων του, όσο 
και βάσει της εικόνας του ίδιου του Έλικα. 

 Β9.1.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα υποβάλει στην ΠΑ προσφορά 
συνολικού κόστους (Quotation), στην οποία θα περιλαμβάνεται 
αναλυτική κατάσταση των επιμέρους στοιχείων κόστους 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά κόστος απαιτούμενων 
ανταλλακτικών, εργατοωρών, επιθεωρήσεων, εφαρμογής 
τροποποιήσεων, απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών). 
Το περιεχόμενο κόστος θα πρέπει να είναι σύμφωνο ή 
χαμηλότερο από τις συμβατικές υποχρεώσεις που ο Οικονομικός 
Φορέας έχει αναλάβει, όπως αυτές θα περιλαμβάνονται στην 
Τεχνική και Οικονομική προσφορά του, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας πλαισίου και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων. 

 Β9.1.5 Η προσφορά συνολικού κόστους θα είναι πλήρης, 
περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία κόστους, ώστε ο Έλικας να 
επανέλθει σε αξιοπλόιμη κατάσταση [ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά συμπλήρωση μητρώων – εντύπων συντήρησης, 
ζυγοστάθμιση, συσκευασία και κόστη μεταφοράς (σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους όρους του Άρθρου 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης). 

 Β9.1.6 Στην έκθεση εκτίμησης συνολικού κόστους θα περιλαμβάνονται 
και οι περιπτώσεις οικονομικά ασύμφορων επισκευών (Beyond 
Economical Repair), όπου θα δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες 
καθιστούν την επισκευή οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό 
υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες παράμετροι κλπ) καθώς και οι 
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διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια νέου υλικού, επισκευή διά 
ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα 
στοιχεία κόστους και χρόνου αξιοποίησης/ προμήθειας. 

 Β9.1.7 Σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών εάν προκύψει περίπτωση 
οικονομικά ασύμφορων επισκευών, θα ενημερώνεται η ΠΑ και θα 
δίνονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες καθιστούν την επισκευή 
οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες 
παράμετροι κλπ) καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια 
νέου υλικού, επισκευή διά ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού 
υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους και χρόνου 
αξιοποίησης/ προμήθειας. Η ΠΑ μετά την εξέταση των 
διαθέσιμων επιλογών, θα μπορεί εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ενημέρωσή της, να αποφασίζει είτε να προβεί σε 
αποδοχή μιας από αυτές, είτε να αποστείλει υλικό από το 
απόθεμά της, εφόσον διαθέτει τέτοιο. 

 Β9.1.8 Η ΠΑ θα πρέπει να εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης συνολικού 
κόστους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της. Μόνο μετά την έγκριση μπορεί να προχωρήσουν οι εργασίες 
συντήρησης. Σε περίπτωση μη έγκρισης και εφόσον ζητηθεί από 
την ΠΑ, ο έλικας θα επιστρέφεται και η ΠΑ θα καταβάλει το 
κόστος Επιθεώρησης Παραλαβής, Αποσυναρμολόγησης και 
Συναρμολόγησης του έλικα. 

 Β9.1.9 Η συνολική διάρκεια των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει: 
α. Για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) του Έλικα 43E60-581P2/ -
583/ -701τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
β. Για τη Μερική Επισκευή (Repair) του Έλικα 43E60-581P2/ -
583/ -701 τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 
γ. Β Check επιθεώρηση του Έλικα 43E60-581P2/ -583/ -701  τις 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. 

 Β9.1.10 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι αρχίζει με 
την παράδοση του υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από 
την ΠΑ στον Οικονομικό Φορέα ή την ενεργοποίηση της 
Εκτελεστικής σύμβασης, ό,τι έρθει τελευταίο. Η συνολική διάρκεια 
της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
υλικού στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από τον Οικονομικό 
Φορέα στην ΠΑ. 

 Β9.1.11 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση 
όλων των εργασιών συντήρησης, οι οποίες προβλέπονται από τα 
εγκεκριμένα και κατά περίπτωση εφαρμοστέα τεχνικά δεδομένα 
καθώς και την παροχή οιουδήποτε επισκευάσιμου ανταλλακτικού 
ή υλικού, εντός των τεθέντων συνολικών διαρκειών των 
αντίστοιχων επιθεωρήσεων. 

 Β9.1.12 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Οικονομικός Φορέας 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση ανταλλακτικών ή/και 
υλικών για τον Έλικα 43E60-581P2/ -583/ -701 (λόγω 
παλαιότητας), θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ για τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές επιλογές και θα προτείνει την πιο αποδοτική (ως 
προς το χρόνο και το κόστος) λύση. Η ΠΑ θα εξετάζει το 
πρόβλημα και κατά περίπτωση θα μπορεί να αποφασίζει τη 
διάθεση ανταλλακτικών και υλικών από το απόθεμά της. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, ο Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει τα 
περιεχόμενα μεταφορικά κόστη. 



                                                             34                                      

 

 Β9.1.13 Η πρόβλεψη της προηγούμενης παραγράφου έχει ως στόχο την 
επίτευξη του τελικού αποτελέσματος (έγκαιρη απόδοση των 
Ελίκων) και σε καμιά περίπτωση η αδυναμία παροχής των 
υπόψη ανταλλακτικών ή/και υλικών εκ μέρους της ΠΑ δεν 
αποτελεί αίτιο για ανάληψη οποιασδήποτε μορφής ευθύνης επί 
του προβλήματος από την ΠΑ, ή για αποδοχή συνεπαγόμενων 
επιπτώσεων. 

 Β9.1.14 Ο Έλικας μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών θα 
παραδίδεται από τον Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, 
συνοδευόμενος από τα κατωτέρω: 
Β9.1.14.1 Μητρώο Έλικα (Log Book) πλήρως συμπληρωμένα 
στα Αγγλικά. 
Β9.1.14.2 Τα πιστοποιητικά της παραγράφου Β9.2.7 των υλικών 
που τοποθετήθηκαν στον Έλικα. 
Β9.1.14.3 Αναφορά αποσυναρμολόγησης και ευρημάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύμφωνα με το πρότυπο 
EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
Β9.1.14.4 Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των 
εργασιών (Certificate of Release to Service – CRS), EASA Form 
1, FAA Form 8130-3, TCCA Form 24-078  ή ισοδύναμο. Το 
πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών 
εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που 
εκτελέστηκαν επί του Έλικα. 
Β9.1.14.5 Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της 
επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης. 

 Β9.2 Διασφάλιση Ποιότητας – Επισκευαστικό Κέντρο 
 Β9.2.1 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 

Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων της παραγράφου 
Β9.1.1 θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό Maintenance 
Organization Approval Certificate EASA Part 145 ή ισοδύναμο, το 
οποίο στο προσαρτημένο του προγράμματος έγκρισης (”Approval 
Schedule”) θα περιλαμβάνεται ο Έλικας 43E60-581P2/ -583/ -
701 ή η οικογένεια αυτού. 

 Β9.2.2 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β9.1.1 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό AS/EN 9100/ 9110 ή 
ισοδύναμο, στο scope του οποίου θα περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες συντήρησης Ελίκων. 

 Β9.2.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τον 
αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υποκατασκευαστών 
του, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

 Β9.2.4 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων παραγράφου Β9.1.1 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο από 
τον ΟΕΜ ή τον Type Certificate Holder του συντηρούμενου 
Έλικα. 

 Β9.2.5 Ο Οικονομικός Φορέας θα τοποθετεί υλικά στους Έλικες , τα 
οποία θα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας της πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από την EASA ή άλλο αντίστοιχο κρατικό φορέα 
αξιοπλοΐας. Τα υπόψη υλικά θα ανήκουν στις προβλεπόμενες 
από τη βιβλιογραφία των Ελίκων διαμορφώσεις και θα είναι 
καινούρια και προμηθευόμενα μόνο από τον ΟΕΜ ή από πηγές 
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προμήθειας εγκεκριμένες από τον ΟΕΜ και συμμορφούμενα με 
τις προδιαγραφές της βιβλιογραφίας του Έλικα. 

 Β9.2.6 Ο Οικονομικός Φορέας θα επισκευάζει ανταλλακτικά, για τους 
σκοπούς υλοποίησης των εργασιών συντήρησης που του 
ανατίθενται, τα οποία είτε θα επισκευάζει ο ίδιος, είτε θα λαμβάνει 
από τις αναφερόμενες στην παράγραφο Β9.2.5 πηγές 
προμήθειας. 

 Β9.2.7 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι κάθε υλικό που θα 
τοποθετείται στον Έλικα θα φέρει πιστοποιητικό  συμμόρφωσης – 
καταλληλότητας (Certificate of Conformity –CoC) υπογεγραμμένο 
από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του ΟΕΜ ή 
εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικό φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο. 

 Β9.2.8 Όλες οι εργασίες της παραγράφου Β9.1.1 θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με την σε ισχύ Τεχνική Βιβλιογραφία και τα τεχνικά 
δεδομένα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον ΟΕΜ ή Type 
Certificate Holder των Ελίκων ή/και από Εθνικές Αρχές 
Αξιοπλοΐας. 

 Β9.2.9 Οποιαδήποτε εργασία ή διαδικασία έχει αναπτυχθεί από τον 
Οικονομικό Φορέα, χωρίς να περιλαμβάνεται στα κείμενα της 
παραγράφου Β9.2.8, θα πρέπει να γνωστοποιείται στον ΠΑ και 
να τυγχάνει της έγκρισής της, πριν την εφαρμογή της επί των 
Ελίκων. 

 Β9.2.10 Τυχόν αχρηστευμένα υλικά θα είναι δυνατόν να επιστραφούν 
στην ΠΑ, σε περίπτωση υποβολής ανάλογου αιτήματος. Σε μια 
τέτοια περίπτωση τα εμπλεκόμενα κόστη μεταφοράς θα 
αναλαμβάνονται από την ΠΑ. 

 Β9.3 Εγγυήσεις 
 Β9.3.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει εγγύηση για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του, ως ακολούθως: 
α. Εγγύηση των εργασιών συντήρησης για περίοδο έξι (6) 
μηνών από την παράδοση του Έλικα, σύμφωνα με το Άρθρο 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης  ή 100 ωρών 
πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. 
β. Εγγύηση των υλικών/ ανταλλακτικών τα οποία έχει 
προμηθευτεί ή κατασκευάσει/ επισκευάσει ο ίδιος για περίοδο έξι 
(6) μηνών από την παράδοση του Έλικα, σύμφωνα με το Άρθρο 
7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης  ή 100 ωρών 
πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. Η εγγύηση θα αφορά αστοχίες/ 
ελαττώματα στα υλικά, την κατασκευή τους και/ή την εργασία. 
γ. Εγγύηση στο λογισμικό που φέρει ο Έλικας για περίοδο έξι 
(6) μηνών από την παράδοση του Έλικα, σύμφωνα με το Άρθρο 
7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης ή 100 ωρών 
πτήσεως, όποιο έρθει πρώτο. 

 Β9.3.2 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, 
το παραδοθέν υλικό θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο 
της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό κατά τη στιγμή της 
αστοχίας του, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί από τις προβλέψεις 
της ανωτέρω παραγράφου Β9.3.1. 

 Β9.3.3 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε υλικά/ εργασία ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από την 
εγγύηση του Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της ανωτέρω παραγράφου Β9.3.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας θα 
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προβαίνει στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ 
αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την 
οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα προέκυψε από 
χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης, που δεν είναι 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

 Β9.3.4 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Β9.3.4.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, από τον εντοπισμό του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης, περιγράφοντας τις 
παραμέτρους και προβάλλοντας τη διεκδίκηση της εγγύησης. 
Β9.3.4.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή του αιτήματος 
εγγύησης από την ΠΑ. 
Β9.3.4.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών αποκατάσταση της ελαττωματικότητας και επισκευή του 
έλικα. Το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της 
κοινοποίησης της Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι την 
παράδοση του υλικού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 7 
του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. 

 Β9.3.5 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων 
εργασιών θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα, ενώ οι έλικες θα 
διακινούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του 
Άρθρου 7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. Η 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατοωρών, 
οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο 
απασχολήθηκε για την διερεύνηση, εντοπισμό και αποκατάσταση 
της βλάβης. 

 Β9.3.6 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο 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 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ και τόσο 
του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, 
όσο και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Β9.3.7 Για τα υλικά ή/και τους Έλικες που επιστρέφονται μετά από 
αποκατάσταση μη συμμορφώσεων ή/και αστοχιών υπό εγγύηση, 
ισχύουν στο ακέραιο οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας των 
Υπηρεσιών Β9. 

 Β9.4 Περιεχόμενο Απαιτούμενων Τεχνικών Εργασιών 
 Β9.4.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελεί Γενικές Επισκευές (Overhaul), 

Μερικές Επισκευές (Minor Repairs) και Εκτέλεση Β΄ Check 

Επιθεώρησης για τους  Έλικες 43E60-581P2/ -583/ -701. 
 Β9.4.2 Το περιεχόμενο των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών για κάθε 

μια από τις κατηγορίες των εργασιών της παραγράφου Β9.4.1 
περιγράφεται στις παρακάτω βιβλιογραφίες : 
α. Για τον Έλικα 43E60-581P2/ -583/ -701F η ΓΕ περιλαμβάνει 
τις εργασίες που περιγράφονται στο HAMILTON Sundstrand 
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Variable Pitch Propeller  Model 43E60-583 O/H Manual P/N 5191 
ή HAMILTON Sundstrand Variable Pitch Propeller  Model 43E60 
O/H Manual P/N 5027 και στα λοιπά τεχνικά δεδομένα του OEM 
ή Type Certificate Holder των ελίκων. 
β. Για τον Έλικα 43E60-581P2/ -583/ -701F η εκτέλεση B Check 
επιθεώρησης περιλαμβάνει τις εργασίες που περιγράφονται στο 
PSP 295 Chapter B Check , συμφώνως των εκάστοτε 
εφαρμοστέων τεχνικών δεδομένων του OEM ή Type Certificate 
Holder των ελίκων. 
γ. Για τον Έλικα 43E60-581P2/ -583/ -701F η ΜΕ θα 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των 
παρατηρήσεων/ βλαβών, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην 
εκτελεστική σύμβαση ή/και θα είναι καταγεγραμμένες στα 
μητρώα, ώστε ο έλικας να επιστρέψει σε αξιοπλόιμη κατάσταση 
και να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ως παράγραφος 
Β9.1.14 της παρούσας Προσθήκης. 

 Β9.4.3 Ο βασικός κορμός των Γενικών Επισκευών θα περιλαμβάνει τις 
προβλεπόμενες από τη σχετική βιβλιογραφία εργασίες, την 
αντικατάσταση των 100% Replacement Parts, την εφαρμογή 
όλων των τροποποιήσεων SB (τόσο των mandatory – 
υποχρεωτικών, όσο και των προαιρετικών) που σχετίζονται με το 
αντίστοιχο μοντέλο και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων 
επισκευών της βιβλιογραφίας, οι οποίες αφορούν σε 
αποκατάσταση συνήθων ευρημάτων (ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά αποκατάσταση διαβρώσεων). Εκτός του βασικού 
κορμού των Γενικών Επισκευών, θεωρείται ότι μπορούν να 
προκύψουν μόνο αντικαταστάσεις υλικών, λόγω ευρημάτων και 
αδυναμίας επισκευής τους καθώς και εφαρμογή τροποποιήσεων 
optional οι οποίες αφορούν σε αναβάθμιση ή προσθήκη νέων 
χαρακτηριστικών του έλικα. 

 Β9.4.4 Ειδικά για τις προαιρετικές τροποποιήσεις SB, αυτές θα πρέπει 
να αναφέρονται στην προσφορά διακριτά (ως προς τις 
επιπτώσεις σε χρόνο και κόστος) και θα εκτελούνται μετά από 
έγκριση της ΠΑ. 

 B10 Υπηρεσίες B10 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ για 
Εργασίες σε Έλικες 43E60-581P2/ -583/ -701) 

 Β10.1 Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση αιτήματος της ΠΑ, θα 
παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του 
εκάστοτε εργοστασιακού φορέα (ο οποίος εκτελεί εργασίες 
συντήρησης σε αεροναυτικό προϊόν, κυριότητας της ΠΑ) ενός 
εκπροσώπου της ΠΑ, προς επίβλεψη των εκτελούμενων 
εργασιών. 

 Β10.2 Ο οικονομικός φορέας, θα παρέχει διευκολύνσεις στον 
εκπρόσωπο της ΠΑ, όσον αφορά την παραμονή του στους 
χώρους του εργοστασιακού φορέα, οι οποίες θα συνίσταται σε 
παροχή πρόσβασης σε Η/Υ, τηλέφωνο, internet κλπ, ενώ θα 
δίνεται πρόσβαση σε αυτόν, στους χώρους όπου εκτελούνται 
εργασίες σχετιζόμενες με της προβλέψεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

Γ  Υπηρεσίες Συντήρησης/ Υποστήριξης Α/Φ 
CL-215 

 Γ1 Υπηρεσίες Γ1 (Υπηρεσίες Εκτέλεσης B Check και 
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C Check σε Α/Φ CL-215) 
 Γ1.1 Κύριες Προβλέψεις 
 Γ1.1.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την παροχή των Υπηρεσιών Περιοδικών 
Επιθεωρήσεων B Check και C Check, των Α/Φ CL-215 που θα 
του αναθέσει η ΠΑ. 

 Γ1.1.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα φέρει την πλήρη ευθύνη για τη 
διασφάλιση της ποιότητας για το σύνολο της παρεχόμενης από 
αυτόν υπηρεσίας. 

 Γ1.1.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης του 
συνόλου των εργασιών που προβλέπονται στη βιβλιογραφία του 
Α/Φ. 

 Γ1.1.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης του 
συνόλου των εργασιών, οι οποίες προκύπτουν από εκδοθείσες 
τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τους ΟΕΜ ή τους 
Type Certificate Holders του Σκάφους CL-215, του Α/Κ R-
2800CA3, του έλικα 43E60-581P2/-583/-701 καθώς και των 
κατασκευαστών των παρελκόμενων αυτών (ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά των LRU’s, παρελκόμενων Α/Κ, avionics και λοιπά). 

 Γ1.1.5 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελέσει τις εργασίες των Περιοδικών 
Επιθεωρήσεων B Check και C Check σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία του OEM ή του Type Certificate Holder του Α/Φ CL-
215. Η εκτέλεση των Περιοδικών Επιθεωρήσεων B Check και C 
Check των Α/Φ περιλαμβάνει: 
α. Την εκτέλεση των προβλεπόμενων στην τεχνική 
βιβλιογραφία (PSP 295) επιθεωρήσεων του Α/Φ, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης 
β. Την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί από 
το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΠΑ (εφεξής Εργασίες 
ΕΔΙΠΕΣ – Ειδικές Διαδικασίες Περιοδικής Συντήρησης) για να 
εκτελούνται σε κάθε B Check και C Check. 
γ. Την κατά περίπτωση αντικατάσταση των υλικών Life Limited 
Components (ως αυτά καθορίζονται στην τεχνική βιβλιογραφία 
του Α/Φ) και αναλόγως του υπόλοιπου που διαθέτουν και των 
προβλέψεων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. 
δ. Την εκτέλεση επιθεωρήσεων σε υλικά ΛΟΛ (ως αυτά 
καθορίζονται στην τεχνική βιβλιογραφία του Α/Φ) και αναλόγως 
του υπόλοιπου που διαθέτουν και των προβλέψεων της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης. 
ε. Την εφαρμογή τροποποιήσεων, οι οποίες έχουν 
επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. 
στ. Την εκτέλεση των επιπρόσθετων εργασιών, οι οποίες θα 
γνωστοποιούνται στον Οικονομικό Φορέα από την ΠΑ, πριν την 
ένταξη του Α/Φ στις Εγκαταστάσεις του Εργοστασιακού Φορέα 
(Κατά την κατάρτιση της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης). Οι 
επιπρόσθετες αυτές εργασίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά 
δύναται να περιλαμβάνουν έκτακτες επιθεωρήσεις, εφαρμογή 
εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενων τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων, 
απαιτήσεων χρώσης των Α/Φ) 

 Γ1.1.6 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται στο πλαίσιο των εργασιών 
εκτέλεσης των B Check και C Check, ότι θα εκτελέσει και τις 
εργασίες αποκατάστασης ευρημάτων, τα οποία ήθελε 
προκύψουν. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), 
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προκειμένου το Α/Φ να επανέλθει σε αξιοπλόιμη κατάσταση. 

 Γ1.1.7 Ο Οικονομικός Φορέας θα δύναται να παρέχει το σύνολο των 
υλικών που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 
Περιοδικών Επιθεωρήσεων B Check και C Check, ως 
Παράγραφοι Γ1.1.5 και Γ1.1.6. Τα υλικά δύναται να προέρχονται 
από προμήθεια, τροποποίηση, επισκευή διά ανταλλαγής ή 
επισκευή των ιδίων. 

 Γ1.1.8 Για τα υλικά της παραγράφου Γ1.1.7, ο Οικονομικός Φορέας θα 
πρέπει να υποβάλει προσφορά κόστους (Quotation), όπου θα 
ενημερώνεται η ΠΑ για τις διαθέσιμες επιλογές και τα αντίστοιχα 
κόστη [ενδεικτικά και μη περιοριστικά των υλικών, των 
εργατοωρών (αντικατάστασης, επισκευής, λειτουργικών ελέγχων 
κλπ] για το κάθε υλικό. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών 
κόστους καθορίζεται ως εξής: 
α. Στην προσφορά του κατά τη σύναψη των εκάστοτε 
εκτελεστικών συμβάσεων, οπότε η έγκριση γίνεται με την 
υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης. 
β. Στην έκθεση αρχικής αναφοράς ευρημάτων, κατά την 
επιθεώρηση παραλαβής του Α/Φ. 
γ. Όποτε εκτάκτως κατά τη διάρκεια των εργασιών B Check και 
C Check (ως παράγραφοι Γ1.1.5 και ιδίως Γ1.1.6) αποκαλυφθεί η 
απαίτηση. 

 Γ1.1.9 Η ΠΑ για τις περιπτώσεις Γ1.1.8 β και Γ1.1.8 γ θα έχει τη 
δυνατότητα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ενημέρωσή της να εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές και να 
αποφασίζει την επιλογή της μιας από αυτές ή την αποστολή 
υλικού δικής της κυριότητας από το απόθεμά της. 

 Γ1.1.10 Ο Οικονομικός Φορέας θα τοποθετεί υλικά στα Α/Φ, τα οποία θα 
καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και αξιοπλοΐας της πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από την EASA ή άλλο αντίστοιχο κρατικό φορέα 
αξιοπλοΐας. Τα υπόψη υλικά θα ανήκουν στις προβλεπόμενες 
από τη βιβλιογραφία των αεροναυτικών προϊόντων διαμορφώσεις 
και θα είναι καινούρια, τροποποιημένα, επισκευασμένα ή από 
Γενική Επισκευή ανάλογα με την πρόβλεψη της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης. 

 Γ1.1.11 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι κάθε υλικό που θα 
τοποθετείται στο Α/Φ θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης – 
καταλληλότητας (Certificate of Conformity –CoC) υπογεγραμμένο 
από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του ΟΕΜ ή 
εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικό φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο.  

 Γ1.1.12 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι θα  δύναται να αναλάβει 
τη μεταφορά των τυχόν υλικών που θα απαιτηθούν για την 
ολοκλήρωση των B Check και C Check, την αποκατάσταση των 
ευρημάτων και την εφαρμογή των τροποποιήσεων. Η αποδοχή 
του κόστους μεταφοράς θα εξετάζεται από την ΠΑ στο πλαίσιο 
των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & 
Above). Σε περίπτωση όπου η ΠΑ αποστείλει υλικά δικής της 
κυριότητας (ως πρόβλεψη παραγράφου Γ1.1.9) τότε θα 
αναλαμβάνει και την ευθύνη/ κόστος της μεταφοράς τους στις 
εγκαταστάσεις εκτέλεσης των B Check και C Check. 

 Γ1.1.13 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι θα εκτελεί εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών/ παρατηρήσεων, οι οποίες είναι 
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καταγεγραμμένες στα μητρώα του Α/Φ ή προκύπτουν μετά την 
Π/Γ του Α/Φ (κατά την πτήση μεταφοράς) στις εγκαταστάσεις του. 
Οι υπόψη παρατηρήσεις/ βλάβες θα γνωστοποιούνται στον 
Οικονομικό Φορέα κατά την παράδοση του Α/Φ και θα 
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 

 Γ1.1.14 Η ΠΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητάς της, έχει αναπτύξει μια σειρά επιθεωρήσεων, πέραν 
των προβλέψεων της βιβλιογραφίας του Α/Φ. Για τις ανάγκες της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, η έννοια και οι εργασίες B 
Check και C Check περιλαμβάνουν τις υπόψη εργασίες και θα 
πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι αυτών, τόσο για τη 
διασφάλιση ποιότητας, όσο και για τους υπολογισμούς της 
διάρκειας και του κόστους αυτών. 

 Γ1.1.15 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει τα αναλώσιμα υλικά που 
απαιτούνται για το σύνολο των εργασιών, σε κατάσταση “New” ή 
“Factory New”. Το κόστος των αναλώσιμων υλικών τα οποία 
ανήκουν στα υλικά που αντικαθίστανται υποχρεωτικά στο πλαίσιο 
των B Check και C Check, θα είναι ενσωματωμένο στο κόστος 
της αντίστοιχης επιθεώρησης, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα 
εξετάζονται και θα εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 

 Γ1.1.16 Η έννοια της παράθεσης των εργασιών B Check και C Check της 
παραγράφου Γ1.1.5, έχει να κάνει με την κατάδειξη του εύρους 
των εργασιών και όχι με μια πλήρη παράθεση όλων των 
απαιτούμενων εργασιών, τις οποίες θα εκτελέσει ο Οικονομικός 
Φορέας. Κατά αυτό τον τρόπο, δεν έχουν συμπεριληφθεί 
ενέργειες όπως η παραλαβή του Α/Φ, ο έλεγχος των μητρώων 
του, η αφαίρεση θυρίδων για απόκτηση πρόσβασης σε σημεία 
ενδιαφέροντος, η αφαίρεση και η τοποθέτηση ανταλλακτικών, οι 
λειτουργικοί έλεγχοι, η πλύση του Α/Φ, ο καθαρισμός μερών, η 
εκκίνηση του Α/Φ στο έδαφος κλπ. Ωστόσο, αυτά θεωρούνται 
αναπόσπαστο τμήμα των υπόψη εργασιών και ο υπολογισμός 
των παραμέτρων υλοποίησής τους (κόστος και χρόνος) θα 
πρέπει να υπολογίζεται με μέριμνα του Οικονομικού Φορέα. 

 Γ1.1.17 Οι εργασίες της παραγράφου Γ1.1.5 αναλύονται στο 
Προσαρτημένο «4» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. Όπου στις εργασίες υφίσταται ο συντελεστής 
εμφάνισης ανά ΓΕ 1, σημαίνει ότι οι υπόψη εργασίες θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των εκτελούμενων 
εργασιών, ενώ όπου ο εν λόγω συντελεστής είναι διαφορετικός, 
σημαίνει ότι η εργασία ενδέχεται να εκτελεστεί με την αντίστοιχη 
πιθανότητα εκτέλεσης ανά ΓΕ. 

 Γ1.2 Πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών 
(Over & Above) 

 Γ1.2.1 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι για την αποκατάσταση 
των ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των B 
Check και C Check, στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), θα γνωστοποιεί στην 
ΠΑ το συντομότερο δυνατόν την προσφορά του, η οποία θα 
αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία: 
Γ1.2.1.1 Τον απαιτούμενο αριθμό εργατοωρών και το κόστος 
αυτών 
Γ1.2.1.2 Τα στοιχεία αναγνώρισης των τυχόν απαιτούμενων 
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υλικών 
Γ1.2.1.3 Τις διαθέσιμες επιλογές για την αντικατάσταση των 
υλικών που έχουν αστοχήσει, όπως προμήθεια, τροποποίηση, 
επισκευή διά ανταλλαγής ή επισκευή του ίδιου υλικού, το κόστος 
της κάθε επιλογής και το πώς επηρεάζει τον χρόνο απόδοσης 
του Α/Φ. Εφόσον υφίστανται περισσότερες της μιας επιλογής, ο  
Οικονομικός Φορέας θα αναφέρει αιτιολογημένα την 
προκρινόμενη από αυτόν επιλογή. 
Γ1.2.1.4 Το κόστος μεταφοράς (shipping cost), εφόσον υφίσταται. 

 Γ1.2.2 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι η ΠΑ υποχρεούται να 
εξετάσει την προσφορά του και να απαντήσει σε αυτή εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών, χωρίς το διάστημα αυτό να θεωρείται ότι 
επεκτείνει το χρόνο ολοκλήρωσης της αντίστοιχης B Check ή C 
Check επιθεώρησης. 

 Γ1.2.3 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης 
της προσφοράς του, ως ανωτέρω παράγραφος Γ1.2.2 η ΠΑ 
δύναται να επιλέξει κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές ή να 
παράσχει τα απαιτούμενα υλικά, με τα κατάλληλα συνοδευτικά 
πιστοποιητικά αυτών. Στην περίπτωση αποστολής υλικών της ΠΑ 
στις εγκαταστάσεις εκτέλεσης των B Check ή C Check, την 
ευθύνη και το κόστος της μεταφοράς αναλαμβάνει η ΠΑ. 

 Γ1.2.4 Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της ανωτέρω 
παραγράφου Γ1.2.2, τότε οι πρόσθετες εργάσιμες ημέρες [πλέον 
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών] θα επιφέρουν ισόχρονη 
επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης της αντίστοιχης B Check ή C 
Check επιθεώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθουν πέντε 
πρόσθετες εργάσιμες ημέρες [ήτοι παρέλθουν επτά (7) εργάσιμες 
ημέρες από την αρχική γνωστοποίηση της προσφοράς της 
ανωτέρω παραγράφου Γ1.2.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας 
δύναται να προβεί στην επιλογή του τρόπου αντικατάστασης των 
υλικών που έχουν αστοχήσει και θεωρείται ότι έχουν γίνει 
αποδεκτές από την ΠΑ οι λοιπές παράμετροι της προσφοράς 
του. 

 Γ1.2.5 Σε περίπτωση κατά την οποία η παραλαβή του υλικού κυριότητας 
της ΠΑ (ως πρόβλεψη παραγράφου Γ1.2.3) καθυστερήσει πέραν 
της πρόβλεψης που εμπεριέχονταν στην παράγραφο Γ1.1.9 και 
Γ1.2.1.3, τότε οι πρόσθετες μέρες που απαιτήθηκε για την 
παραλαβή του υλικού από τον Οικονομικό Φορέα, θα επιφέρουν 
ισόχρονη επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης της αντίστοιχης B 
Check ή C Check επιθεώρησης. 

 Γ1.3 Επισκευαστικό Κέντρο 
 Γ1.3.1 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 

Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων B Check/ C Check 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό Maintenance 
Organization Approval Certificate EASA Part 145 ή ισοδύναμο, το 
οποίο στο προσαρτημένο του προγράμματος έγκρισης (”Approval 
Schedule”) θα περιλαμβάνεται ο τύπος Canadair CL-215 και η 
δυνατότητα συντήρησής τους σε επίπεδο Βάσης (Base 
Maintenance). 

 Γ1.3.2 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων B Check/ C Check 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό AS/EN 9110 ή 
ισοδύναμο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 
συντήρησης Α/Φ και διαρκούς αξιοπλοΐας. 
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 Γ1.3.3 (Διαγράφηκε) 

 Γ1.3.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τον 
αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υποεργολάβων του, 
οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

 Γ1.4 Παραλαβή Α/Φ 
 Γ1.4.1 Η παρούσα διαδικασία παραλαβής του Α/Φ, θα διενεργείται για 

λογαριασμό της ΠΑ, από την ορισμένη επιτροπή ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή θα μεταβαίνει στις 
εγκαταστάσεις του Οικονομικού Φορέα, όπου θα βρίσκεται το 
υπό παραλαβή Α/Φ, την ημερομηνία που θα έχει καθοριστεί από 
τον Οικονομικό Φορέα για την έναρξη της διαδικασίας 
παράδοσης. 

 Γ1.4.2 Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών των B Check και C Check 
(ως παράγραφοι Γ1.1.5 και Γ1.1.6) και σε περίπτωση που 
απαιτείται, θα υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα Αναφορά 
Απόκλισης ή μη Εκτέλεσης Εργασιών (Deviation or Waiver 
Report) όπου θα δίνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά λόγοι εμφάνισης, επιπτώσεις στην 
Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους, επιπτώσεις στο κόστος, 
χρονικές επιπτώσεις) τα οποία η Π.Α., θα εξετάζει και θα εγκρίνει 
κατά περίπτωση. 

 Γ1.4.3 Επισημαίνεται ότι η απόρριψη μέρους ή συνολική των αναφορών 
απόκλισης ή μη εκτέλεσης εργασιών (Deviation or Waiver Report) 
δεν καθιστούν συμμέτοχη την ΠΑ στην υπευθυνότητα επί των 
συνεπαγόμενων επιπτώσεων και ο Οικονομικός Φορέας θα 
πρέπει να επιλύσει τις προκύπτουσες δυσκολίες. Η ΠΑ κατά την 
απάντησή της στην υπόψη αναφορά, δύναται να χορηγήσει 
πρόσθετο χρόνο για την αντιμετώπιση του/ των προβλημάτων. 
Επιπρόσθετα, τυχόν αποδοχή συγκεκριμένων εργασιών σε 
αναφορά απόκλισης ή μη εκτέλεσης εργασιών (Deviation or 
Waiver Report) σε προγενέστερες περιπτώσεις εκτέλεσης 
εργασιών σε Α/Φ της, δεν δεσμεύει την ΠΑ για μελλοντικές 
αντίστοιχες περιπτώσεις. 

 Γ1.4.4 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των B Check και C Check 
και των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών, ο 
Οικονομικός Φορέας θα παραδίδει το Α/Φ συνοδευόμενο από: 
Γ1.4.4.1 Μητρώο Α/Φ – Α/Κ – Έλικα (Log Book) πλήρως 
συμπληρωμένα στα Αγγλικά. 
Γ1.4.4.2 Τα πιστοποιητικά ανωτέρω παραγράφου Γ1.1.11 των 
υλικών που τοποθετήθηκαν στο Α/Φ. 
Γ1.4.4.3 Αναφορά αποσυναρμολόγησης και ευρημάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύμφωνα με το πρότυπο 
EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
Γ1.4.4.4 Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των 
εργασιών (Certificate Release to Service – CRS), σύμφωνα με το 
πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο. Το πιστοποιητικό θα 
συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών εργασίας, όπου 
θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν 
επί του Α/Φ. 
Γ1.4.4.5 Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της 
εκτελεστικής σύμβασης. 

 Γ1.4.5 Ο Οικονομικός Φορέας κατόπιν της έκδοσης του CRS, θα 
αποδέχεται την εκτέλεση δοκιμαστικής πτήσης (Functional Check 
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Flight) από πλήρωμα της ΠΑ με αντικείμενο το λειτουργικό 
έλεγχο των συστημάτων του Α/Φ, ως προϋπόθεση για την 
ποιοτική παραλαβή του. Στην υπόψη δοκιμαστική πτήση θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται και υδροληψία. 

 Γ1.4.6 Μετά την εκτέλεση της δοκιμαστικής πτήσης ο Οικονομικός 
Φορέας θα αποκαθιστά χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ, 
όλες τις παρατηρήσεις που προέκυψαν και απορρέουν από 
εργασίες που εκτέλεσε, κατά την κρίση της επιτροπής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. Η αποκατάσταση ευρημάτων σε 
συστήματα του Α/Φ που δεν σχετίζονται άμεσα με τις 
εκτελεσθείσες εργασίες, θα εμπίπτει στο πλαίσιο των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 

 Γ1.4.7 Σε περίπτωση όπου η αποκατάσταση των ευρημάτων της 
προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στο 
έδαφος, θα ακολουθεί και νέα δοκιμαστική πτήση, έως ότου όλες 
οι παρατηρήσεις να έχουν αποκατασταθεί και να έχει 
επιβεβαιωθεί η ορθότητα της αποκατάστασής τους. 

 Γ1.4.8 Οι εργασίες εξυπηρέτησης του Α/Φ για τη δοκιμαστική πτήση (ή 
και των επόμενων, ήθελε τέτοιες απαιτηθούν) και το περιεχόμενο 
κόστος αυτής (καύσιμο, αναλώσιμα κλπ) θα βαρύνει τον 
Οικονομικό Φορέα. Οι υπόψη εργασίες και κόστη θα 
περιλαμβάνουν και την τελική εξυπηρέτηση – προετοιμασία του 
Α/Φ για την πτήση μετάβασης του Α/Φ από τις εγκαταστάσεις 
του, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ. 

 Γ1.4.9 Το πρωτόκολλο της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του Α/Φ, θα υπογράφεται από την επιτροπή της ΠΑ 
και τον ορισμένο εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα, κατόπιν 
ολοκλήρωσης των αναφερόμενων ενεργειών των εδαφίων της 
παρούσας παραγράφου Γ1.4, του ελέγχου των μητρώων και της 
επιτυχούς Α/Γ του Α/Φ για την πτήση επιστροφής του στις 
εγκαταστάσεις της ΠΑ. 

 Γ1.4.10 Τα έντυπα – μητρώα του Α/Φ θα ελέγχονται από την επιτροπή 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής στις εγκαταστάσεις του 
Οικονομικού Φορέα. 

 Γ1.4.11 Η ημερομηνία του πρωτόκολλου της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, ορίζεται ως ο χρόνος έναρξης 
ισχύος των εγγυήσεων και των προθεσμιών εκτέλεσης των 
πληρωμών. 

 Γ1.4.12 Η συνολική διάρκεια των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει: 
α. Για την εκτέλεση της Π/Ε B Check του Α/Φ CL-215 τις 
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
β. Για την εκτέλεση της Π/Ε C Check του Α/Φ CL-215 τις εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

 Γ1.4.13 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι αρχίζει με 
την παράδοση του Α/Φ στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από 
την ΠΑ στον Οικονομικό Φορέα ή την ενεργοποίηση της 
Εκτελεστικής σύμβασης, ό,τι έρθει τελευταίο. Η συνολική διάρκεια 
της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
Α/Φ στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από τον Οικονομικό 
Φορέα στην ΠΑ και την υπογραφή του πρωτοκόλλου της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ. 

 Γ1.5 Εγγυήσεις 
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 Γ1.5.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει τις κάτωθι εγγυήσεις καλής 
λειτουργίας: 
Γ1.5.1.1 Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί του Α/Φ, στο 
πλαίσιο είτε των εργασιών των B Check ή C Check, είτε της 
εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), έξι (6) μήνες ή 100 
ώρες πτήσης, από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει πρώτο. 
Γ1.5.1.2 Για το σύνολο των ανταλλακτικών που θα τοποθετηθούν 
επί του Α/Φ, στο πλαίσιο είτε των εργασιών των B Check ή C 
Check, είτε της εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), 
έξι (6) μήνες ή 100 ώρες πτήσης, από την ημερομηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει πρώτο. 

 Γ1.5.2 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε υλικά ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση του 
Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω 
παραγράφου Γ1.5.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας θα προβαίνει 
στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ αποκατάσταση του 
προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. 
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα ή η 
ελαττωματικότητα προέκυψε από χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες 
συντήρησης, που δεν είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

 Γ1.5.3 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Γ1.5.3.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, περιγράφοντας τις παραμέτρους του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης για τη διεκδίκηση της 
εγγύησης. 
Γ1.5.3.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης. 
Γ1.5.3.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δέκα πέντε ημερολογιακών 
(15) ημερών αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού με έτερο 
εύχρηστο. Το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της 
κοινοποίησης της Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι την 
παράδοση του υλικού στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ στην 
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. 

 Γ1.5.4 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων 
εργασιών θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα, ενώ οι έλικες θα 
διακινούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του 
Άρθρου 7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. Η 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατοωρών, 
οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο 
απασχολήθηκε για την διερεύνηση, εντοπισμό και αποκατάσταση 
της βλάβης. 

 Γ1.5.5 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, 
το παραδοθέν υλικό θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο 
της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό που αστόχησε, τη στιγμή 
της υποβολής της Αναφοράς Ελαττωματικότητας, όπως αυτή είχε 
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προσδιοριστεί από τις προβλέψεις της ανωτέρω παραγράφου 
Γ1.5.1. 

 Γ1.5.6 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο 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 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ και τόσο 
του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, 
όσο και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Γ1.5.7 Για τα υλικά που επιστρέφονται μετά από αποκατάσταση μη 
συμμορφώσεων ή/και αστοχιών υπό εγγύηση, ισχύουν στο 
ακέραιο οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας των Υπηρεσιών 
Γ1. 

 Γ1.6 Λοιπές Προβλέψεις 
 Γ1.6.1 Τα ανταλλακτικά του Α/Φ, τα οποία αντικαθίστανται με την 

προμήθεια νέων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης των B Check ή 
C Check, εφαρμογής τροποποιήσεων ή Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), θα επιστρέφονται από 
τον Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, εκτός αν άλλως υποδειχθεί από 
την ΠΑ. Το εμπλεκόμενο μεταφορικό κόστος θα βαραίνει την ΠΑ. 

 Γ1.6.2 Ταυτόχρονα με την πτήση μεταφοράς του Α/Φ από τις 
εγκαταστάσεις του Οικονομικού Φορέα, όπου εκτελέστηκαν οι 
εργασίες συντήρησης, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ, θα 
αποστέλλονται τα μητρώα συντήρησης και τα έντυπα του Α/Φ, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης. 

 Γ1.6.3 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι όλες οι τυχόν πτήσεις που 
ήθελε απαιτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη τεχνικής 
προδιαγραφής, θα εκτελούνται από πλήρωμα της ΠΑ. 

 Γ2 Υπηρεσίες Γ2 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ) 
 Γ2.1 Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση αιτήματος της ΠΑ, θα 

παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του 
εκάστοτε εργοστασιακού φορέα (ο οποίος εκτελεί εργασίες 
συντήρησης σε αεροναυτικό προϊόν, κυριότητας της ΠΑ) ενός 
εκπροσώπου της ΠΑ, προς επίβλεψη των εκτελούμενων 
εργασιών. 

 Γ2.2 Ο οικονομικός φορέας, θα παρέχει διευκολύνσεις στον 
εκπρόσωπο της ΠΑ, όσον αφορά την παραμονή του στους 
χώρους του εργοστασιακού φορέα, οι οποίες θα συνίσταται σε 
παροχή πρόσβασης σε Η/Υ, τηλέφωνο, internet κλπ, ενώ θα 
δίνεται πρόσβαση σε αυτόν, στους χώρους όπου εκτελούνται 
εργασίες σχετιζόμενες με της προβλέψεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

 Γ3 Υπηρεσίες Γ3 (Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Προγράμματος) 

 Γ3.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα ορίσει ένα διαχειριστή προγράμματος, 
ο οποίος θα είναι ο εξουσιοδοτημένος σύνδεσμος (Point of 
Contact) με την ΠΑ, παρέχοντας την αναγκαία και αιτούμενη 
πληροφόρηση, σχετικά με την υλοποίηση των συμβατικών 
αντικειμένων, τα εμπλεκόμενα χρονοδιαγράμματα και κόστη. 

 Γ3.2 Η επικοινωνία της ΠΑ με τον οικονομικό φορέα θα 
πραγματοποιείται μέσω του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή 
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προγράμματος, ενώ η πληροφόρηση που θα παρέχει πάνω στα 
συμβατικά αντικείμενα, θα είναι δεσμευτική για τον οικονομικό 
φορέα. 

 Γ3.3 Στο πλαίσιο της υλοποίηση των συμβατικών αντικειμένων και 
ιδίως του προγραμματισμού της χειμερινής συντήρησης των 
αεροναυτικών προϊόντων, ο οικονομικός φορέας, αναλόγως της 
φύσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα προσκαλείται από 
την ΠΑ για συμμετοχή στη σύσκεψη, η οποία λαμβάνει χώρα 
(αναλόγως των ιδιαίτερων συνθηκών) τον Σεπτέμβριο ή 
Οκτώβριο έκαστου έτους (με πιθανότερη ημερομηνία το τρίτο 
δεκαήμερο Σεπτεμβρίου). Η ΠΑ θα ενημερώνει για την ακριβή 
ημερομηνία της σύσκεψης είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν 
της διεξαγωγής της, ενώ αυτή έχει διάρκεια δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες. 

 Γ3.4 Το προσωπικό του οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη 
σύσκεψη αυτή, θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένο, ώστε 
να μπορεί να λάβει μέρος στον προγραμματισμό της χειμερινής 
συντήρησης και να δεσμευθεί επί των απαιτούμενων από την ΠΑ 
χρονοδιαγραμμάτων εντάξεων και αποδόσεων αεροναυτικών 
προϊόντων. Τα έξοδα του προσωπικού του οικονομικού φορέα, 
τα οποία απορρέουν από τη συμμετοχή στην εν λόγω σύσκεψη, 
θα βαραίνουν τον οικονομικό φορέα. 

 Γ3.5 Εκείνο το τμήμα του πρακτικού της σύσκεψης που θα αφορά τον 
εκάστοτε οικονομικό φορέα, θα είναι γραμμένο στην Αγγλική και 
θα υπογράφεται και από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 
οικονομικού φορέα, ώστε να αποτυπώνεται η κοινή συμφωνία επί 
των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των συμβατικών 
αντικειμένων. 

 Γ3.6 Η επικοινωνία με το διαχειριστή προγράμματος, κατά την 
αντιπυρική περίοδο, θα είναι δυνατή οποτεδήποτε απαιτηθεί από 
την ΠΑ (24 ώρες/ 7 ημέρες), ενώ η ανταπόκρισή του για ζητήματα 
που αφορούν καθήλωση πτητικών μέσων θα είναι άμεση. 

 Γ4 Υπηρεσίες Γ4 (Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας) 
 Γ4.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει υπηρεσίες τεχνικής 

βοήθειας, με αποστολή κλιμακίου τεχνικών στις εγκαταστάσεις 
της ΠΑ, εξοπλισμένου με κατάλληλα μέσα για την εκτέλεση 
εργασιών επί αεροναυτικών προϊόντων. Η υπόψη υπηρεσία θα 
ενεργοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ. 

 Γ4.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος, τόσο για την 
καταλληλότητα του προσωπικού, όσο και των κατά περίπτωση 
απαιτούμενου εξοπλισμού (ανταλλακτικά και συσκευές), 
σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες αξιοπλοΐας κατά EASA 
ή ισοδύναμων. Η εν λόγω καταλληλότητα θα τεκμηριώνεται με τα 
κατάλληλα ανά περίπτωση πιστοποιητικά, τα οποία θα 
γνωστοποιούνται στην ΠΑ πριν την εκτέλεση των εργασιών. 

 Γ4.3 Οι εκτελούμενες εργασίες θα καταγράφονται στην αγγλική στα 
κατάλληλα έντυπα συντήρησης, τα οποία θα υποδεικνύονται από 
την ΠΑ στο προσωπικό του Οικονομικού Φορέα, ενώ παράλληλα 
με το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται πρωτόκολλο 
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (Certificate for Completion of 
Services), στο οποίο θα βεβαιώνονται οι εργασίες που 
υλοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα θα παραδίδονται και τα 
πιστοποιητικά τυχόν ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν επί 
αεροναυτικού προϊόντος. 
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 Γ4.4 Το αίτημα για τεχνική βοήθεια θα υποβάλλεται από την ΠΑ, όπου 
θα καθορίζονται οι απαιτήσεις και ο τόπος παροχής αυτών. Ο 
Οικονομικός Φορέας θα υποβάλει την προσφορά του για έγκριση 
στην ΠΑ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Εφόσον το αίτημα 
υποβάλλεται εντός της αντιπυρικής περιόδου, ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς καθορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες. Ο ανωτέρω χρόνος θα αναπροσαρμόζεται κατάλληλα, 
εφόσον οι απαιτούμενες εργασίες απαιτούν και ιδιαίτερη 
μηχανολογική (engineering) μελέτη. 

 Γ4.5 Στην προσφορά του, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις αναμενόμενες εργατοώρες απασχόλησής του. 
Για τον υπολογισμό αυτών, καθορίζεται ως μέγιστος χρόνος 
ημερήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο οι οκτώ (8) 
εργατοώρες και η ελάχιστη απασχόληση ανά επίσκεψη για δύο 
(2) ημέρες. Τα έξοδα διαμονής (living expenses) θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί μέσα στο κόστος εργατοώρας τεχνικού 
αντιπροσώπου, ενώ τα έξοδα μεταφοράς (τα οποία θα βαραίνουν 
την Αναθέτουσα Αρχή) θα καθορίζονται στην αντίστοιχη 
σύμβαση, η οποία θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Οικονομικού Φορέα. Τα έξοδα μεταφοράς 
(κατηγορίας Economy Class) θα υποστηρίζονται από την 
προσκόμιση κατάλληλων επίσημων δικαιολογητικών από τον 
Οικονομικό Φορέα. 

Δ  Υπηρεσίες Συντήρησης/ Υποστήριξης Α/Φ 
CL-415 

 Δ1 Υπηρεσίες Δ1 (Υπηρεσίες Εκτέλεσης B Check και 
C Check σε Α/Φ CL-415) 

 Δ1.1 Κύριες Προβλέψεις 
 Δ1.1.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την παροχή των Υπηρεσιών Περιοδικών 
Επιθεωρήσεων B Check και C Check, των Α/Φ CL-415 που θα 
του αναθέσει η ΠΑ. Ως C Check Π/Ε για το Α/Φ CL-415 νοείται η 
εκτέλεση όλων των επιθεωρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στον Πίνακα «4» του Προσαρτημένου «4» της παρούσας 
Προσθήκης και φέρουν Συντελεστή Εμφάνισης ανά C Check ίσο 
με ένα (1). 

 Δ1.1.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα φέρει την πλήρη ευθύνη για τη 
διασφάλιση της ποιότητας για το σύνολο της παρεχόμενης από 
αυτόν υπηρεσίας. 

 Δ1.1.3 Ο Οικονομικός Φορέας θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης του 
συνόλου των εργασιών που προβλέπονται στη βιβλιογραφία του 
Α/Φ. 

 Δ1.1.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης του 
συνόλου των εργασιών, οι οποίες προκύπτουν από εκδοθείσες 
τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τους ΟΕΜ ή τους 
Type Certificate Holders του Σκάφους CL-415, του Α/Κ 
PW123AF, του έλικα 14SF-19, καθώς και των κατασκευαστών 
των παρελκόμενων αυτών (ενδεικτικά και μη περιοριστικά των 
LRU’s, παρελκόμενων Α/Κ, avionics και λοιπά). 

 Δ1.1.5 Ο Οικονομικός Φορέας θα εκτελέσει τις εργασίες των Περιοδικών 
Επιθεωρήσεων B Check και C Check σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία του OEM ή του Type Certificate Holder του Α/Φ CL-
415. Η εκτέλεση των Περιοδικών Επιθεωρήσεων B Check και C 
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Check των Α/Φ περιλαμβάνει: 
α. Την εκτέλεση των προβλεπόμενων στην τεχνική 
βιβλιογραφία (PSP 495) επιθεωρήσεων του Α/Φ, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης 
β. Την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί από 
το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΠΑ (εφεξής Εργασίες 
ΕΔΙΠΕΣ – Ειδικές Διαδικασίες Περιοδικής Συντήρησης) για να 
εκτελούνται σε κάθε B Check και C Check. 
γ. Την κατά περίπτωση αντικατάσταση των υλικών Life Limited 
Components (ως αυτά καθορίζονται στην τεχνική βιβλιογραφία 
του Α/Φ) και αναλόγως του υπόλοιπου που διαθέτουν και των 
προβλέψεων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. 
δ. Την εκτέλεση επιθεωρήσεων σε υλικά ΛΟΛ (ως αυτά 
καθορίζονται στην τεχνική βιβλιογραφία του Α/Φ) και αναλόγως 
του υπόλοιπου που διαθέτουν και των προβλέψεων της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης. 
ε. Την εφαρμογή τροποποιήσεων, οι οποίες έχουν 
επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. 
στ. Την εκτέλεση των επιπρόσθετων εργασιών, οι οποίες θα 
γνωστοποιούνται στον Οικονομικό Φορέα από την ΠΑ, πριν την 
ένταξη του Α/Φ στις Εγκαταστάσεις του Εργοστασιακού Φορέα 
(Κατά την κατάρτιση της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης). Οι 
επιπρόσθετες αυτές εργασίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά 
δύναται να περιλαμβάνουν έκτακτες επιθεωρήσεις, εφαρμογή 
εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενων τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων, 
απαιτήσεων χρώσης των Α/Φ) 

 Δ1.1.6 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται στο πλαίσιο των εργασιών 
εκτέλεσης των B Check και C Check, ότι θα εκτελέσει και τις 
εργασίες αποκατάστασης ευρημάτων, τα οποία ήθελε 
προκύψουν. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), 
προκειμένου το Α/Φ να επανέλθει σε αξιοπλόιμη κατάσταση. 

 Δ1.1.7 Ο Οικονομικός Φορέας θα δύναται να παρέχει το σύνολο των 
υλικών που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 
Περιοδικών Επιθεωρήσεων B Check και C Check, ως 
Παράγραφοι Δ1.1.5 και Δ1.1.6. Τα υλικά δύναται να προέρχονται 
από προμήθεια, τροποποίηση, επισκευή διά ανταλλαγής ή 
επισκευή των ιδίων. 

 Δ1.1.8 Για τα υλικά της παραγράφου Δ1.1.7, ο Οικονομικός Φορέας θα 
πρέπει να υποβάλει προσφορά κόστους (Quotation), όπου θα 
ενημερώνεται η ΠΑ για τις διαθέσιμες επιλογές και τα αντίστοιχα 
κόστη [ενδεικτικά και μη περιοριστικά των υλικών, των 
εργατοωρών (αντικατάστασης, επισκευής, λειτουργικών ελέγχων 
κλπ] για το κάθε υλικό. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών 
κόστους καθορίζεται ως εξής: 
α. Στην προσφορά του κατά τη σύναψη των εκάστοτε 
εκτελεστικών συμβάσεων, οπότε η έγκριση γίνεται με την 
υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης. 
β. Στην έκθεση αρχικής αναφοράς ευρημάτων, κατά την 
επιθεώρηση παραλαβής του Α/Φ. 
γ. Όποτε εκτάκτως κατά τη διάρκεια των εργασιών B Check και 
C Check (ως παράγραφοι Δ1.1.5 και ιδίως Δ1.1.6) αποκαλυφθεί 
η απαίτηση. 

 Δ1.1.9 Η ΠΑ για τις περιπτώσεις Δ1.1.8 β και Δ1.1.8 γ θα έχει τη 
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δυνατότητα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ενημέρωσή της να εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές και να 
αποφασίζει την επιλογή της μιας από αυτές ή την αποστολή 
υλικού δικής της κυριότητας από το απόθεμά της. 

 Δ1.1.10 Ο Οικονομικός Φορέας θα τοποθετεί υλικά στα Α/Φ, τα οποία θα 
καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και αξιοπλοΐας της πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από την EASA ή άλλο αντίστοιχο κρατικό φορέα 
αξιοπλοΐας. Τα υπόψη υλικά θα ανήκουν στις προβλεπόμενες 
από τη βιβλιογραφία των αεροναυτικών προϊόντων διαμορφώσεις 
και θα είναι καινούρια, τροποποιημένα, επισκευασμένα ή από 
Γενική Επισκευή ανάλογα με την πρόβλεψη της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης. 

 Δ1.1.11 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι κάθε υλικό που θα 
τοποθετείται στο Α/Φ θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης – 
καταλληλότητας (Certificate of Conformity –CoC) υπογεγραμμένο 
από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του ΟΕΜ ή 
εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ επισκευαστικό φορέα ή 
πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο. 

 Δ1.1.12 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι θα  δύναται να αναλάβει 
τη μεταφορά των τυχόν υλικών που θα απαιτηθούν για την 
ολοκλήρωση των B Check και C Check, την αποκατάσταση των 
ευρημάτων και την εφαρμογή των τροποποιήσεων. Η αποδοχή 
του κόστους μεταφοράς θα εξετάζεται από την ΠΑ στο πλαίσιο 
των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & 
Above). Σε περίπτωση όπου η ΠΑ αποστείλει υλικά δικής της 
κυριότητας (ως πρόβλεψη παραγράφου Δ1.1.9) τότε θα 
αναλαμβάνει και την ευθύνη/ κόστος της μεταφοράς τους στις 
εγκαταστάσεις εκτέλεσης των B Check και C Check. 

 Δ1.1.13 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι θα εκτελεί εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών/ παρατηρήσεων, οι οποίες είναι 
καταγεγραμμένες στα μητρώα του Α/Φ ή προκύπτουν μετά την 
Π/Γ του Α/Φ (κατά την πτήση μεταφοράς) στις εγκαταστάσεις του. 
Οι υπόψη παρατηρήσεις/ βλάβες θα γνωστοποιούνται στον 
Οικονομικό Φορέα κατά την παράδοση του Α/Φ και θα 
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 

 Δ1.1.14 Η ΠΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητάς της, έχει αναπτύξει μια σειρά επιθεωρήσεων, πέραν 
των προβλέψεων της βιβλιογραφίας του Α/Φ. Για τις ανάγκες της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, η έννοια και οι εργασίες B 
Check και C Check περιλαμβάνουν τις υπόψη εργασίες και θα 
πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι αυτών, τόσο για τη 
διασφάλιση ποιότητας, όσο και για τους υπολογισμούς της 
διάρκειας και του κόστους αυτών. 

 Δ1.1.15 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει τα αναλώσιμα υλικά που 
απαιτούνται για το σύνολο των εργασιών, σε κατάσταση “New” ή 
“Factory New”. Το κόστος των αναλώσιμων υλικών τα οποία 
ανήκουν στα υλικά που αντικαθίστανται υποχρεωτικά στο πλαίσιο 
των B Check και C Check, θα είναι ενσωματωμένο στο κόστος 
της αντίστοιχης επιθεώρησης, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα 
εξετάζονται και θα εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 

 Δ1.1.16 Η έννοια της παράθεσης των εργασιών B Check και C Check της 
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παραγράφου Δ1.1.5, έχει να κάνει με την κατάδειξη του εύρους 
των εργασιών και όχι με μια πλήρη παράθεση όλων των 
απαιτούμενων εργασιών, τις οποίες θα εκτελέσει ο Οικονομικός 
Φορέας. Κατά αυτό τον τρόπο, δεν έχουν συμπεριληφθεί 
ενέργειες όπως η παραλαβή του Α/Φ, ο έλεγχος των μητρώων 
του, η αφαίρεση θυρίδων για απόκτηση πρόσβασης σε σημεία 
ενδιαφέροντος, η αφαίρεση και η τοποθέτηση ανταλλακτικών, οι 
λειτουργικοί έλεγχοι, η πλύση του Α/Φ, ο καθαρισμός μερών, η 
εκκίνηση του Α/Φ στο έδαφος κλπ. Ωστόσο, αυτά θεωρούνται 
αναπόσπαστο τμήμα των υπόψη εργασιών και ο υπολογισμός 
των παραμέτρων υλοποίησής τους (κόστος και χρόνος) θα 
πρέπει να υπολογίζεται με μέριμνα του Οικονομικού Φορέα. 

 Δ1.1.17 Οι εργασίες της παραγράφου Δ1.1.5 αναλύονται στο 
Προσαρτημένο «4» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. Όπου στις εργασίες υφίσταται ο συντελεστής 
εμφάνισης ανά ΓΕ 1, σημαίνει ότι οι υπόψη εργασίες θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των εκτελούμενων 
εργασιών, ενώ όπου ο εν λόγω συντελεστής είναι διαφορετικός, 
σημαίνει ότι η εργασία ενδέχεται να εκτελεστεί με την αντίστοιχη 
πιθανότητα εκτέλεσης ανά ΓΕ. 

 Δ1.2 Πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών 
(Over & Above) 

 Δ1.2.1 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι για την αποκατάσταση 
των ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των B 
Check και C Check, στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), θα γνωστοποιεί στην 
ΠΑ το συντομότερο δυνατόν την προσφορά του, η οποία θα 
αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία: 
Δ1.2.1.1 Τον απαιτούμενο αριθμό εργατοωρών και το κόστος 
αυτών 
Δ1.2.1.2 Τα στοιχεία αναγνώρισης των τυχόν απαιτούμενων 
υλικών 
Δ1.2.1.3 Τις διαθέσιμες επιλογές για την αντικατάσταση των 
υλικών που έχουν αστοχήσει, όπως προμήθεια, τροποποίηση, 
επισκευή διά ανταλλαγής ή επισκευή του ίδιου υλικού, το κόστος 
της κάθε επιλογής και το πώς επηρεάζει τον χρόνο απόδοσης 
του Α/Φ. Εφόσον υφίστανται περισσότερες της μιας επιλογής, ο  
Οικονομικός Φορέας θα αναφέρει αιτιολογημένα την 
προκρινόμενη από αυτόν επιλογή. 
Δ1.2.1.4 Το κόστος μεταφοράς (shipping cost), εφόσον 
υφίσταται. 

 Δ1.2.2 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι η ΠΑ υποχρεούται να 
εξετάσει την προσφορά του και να απαντήσει σε αυτή εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών, χωρίς το διάστημα αυτό να θεωρείται ότι 
επεκτείνει το χρόνο ολοκλήρωσης της αντίστοιχης B Check ή C 
Check επιθεώρησης. 

 Δ1.2.3 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης 
της προσφοράς του, ως ανωτέρω παράγραφος Δ1.2.2 η ΠΑ 
δύναται να επιλέξει κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές ή να 
παράσχει τα απαιτούμενα υλικά, με τα κατάλληλα συνοδευτικά 
πιστοποιητικά αυτών. Στην περίπτωση αποστολής υλικών της ΠΑ 
στις εγκαταστάσεις εκτέλεσης των B Check ή C Check, την 
ευθύνη και το κόστος της μεταφοράς αναλαμβάνει η ΠΑ. 

 Δ1.2.4 Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της ανωτέρω 
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παραγράφου Δ1.2.2, τότε οι πρόσθετες εργάσιμες ημέρες [πλέον 
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών] θα επεκτείνουν ισόχρονα το 
χρόνο ολοκλήρωσης της αντίστοιχης B Check ή C Check 
επιθεώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθουν πέντε πρόσθετες 
εργάσιμες ημέρες [ήτοι παρέλθουν επτά (7) εργάσιμες ημέρες 
από την αρχική γνωστοποίηση της προσφοράς της ανωτέρω 
παραγράφου Δ1.2.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας δύναται να 
προβεί στην επιλογή του τρόπου αντικατάστασης των υλικών 
που έχουν αστοχήσει και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από 
την ΠΑ οι λοιπές παράμετροι της προσφοράς του. 

 Δ1.2.5 Σε περίπτωση κατά την οποία η παραλαβή του υλικού κυριότητας 
της ΠΑ (ως πρόβλεψη παραγράφου Δ1.2.3) καθυστερήσει πέραν 
της πρόβλεψης που εμπεριέχονταν στην παράγραφο Δ1.1.9 και 
Δ1.2.1.3, τότε οι πρόσθετες μέρες που απαιτήθηκε για την 
παραλαβή του υλικού από τον Οικονομικό Φορέα, θα επιφέρουν 
ισόχρονη επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης της αντίστοιχης B 
Check ή C Check επιθεώρησης. 

 Δ1.3 Επισκευαστικό Κέντρο 
 Δ1.3.1 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 

Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων B Check/ C Check 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό Maintenance 
Organization Approval Certificate κατά EASA Part 145 ή 
ισοδύναμο, το οποίο στο προσαρτημένο του προγράμματος 
έγκρισης (”Approval Schedule”) θα περιλαμβάνεται ο τύπος 
Canadair CL-415 και η δυνατότητα συντήρησής τους σε επίπεδο 
Βάσης (Base Maintenance). 

 Δ1.3.2 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο Οικονομικός 
Φορέας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων B Check/ C Check 
θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό AS/EN 9110 ή 
ισοδύναμο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 
συντήρησης Α/Φ και διαρκούς αξιοπλοΐας. 

 Δ1.3.3 (Διαγράφηκε) 

 Δ1.3.4 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τον 
αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υποεργολάβων του, 
οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

 Δ1.4 Παραλαβή Α/Φ 
 Δ1.4.1 Η παρούσα διαδικασία παραλαβής του Α/Φ, θα διενεργείται για 

λογαριασμό της ΠΑ, από την ορισμένη επιτροπή ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή θα μεταβαίνει στις 
εγκαταστάσεις του Οικονομικού Φορέα, όπου θα βρίσκεται το 
υπό παραλαβή Α/Φ, στην ημερομηνία που θα έχει καθοριστεί 
από τον Οικονομικό Φορέα για την έναρξη της διαδικασίας 
παράδοσης. 

 Δ1.4.2 Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών των B Check και C Check 
(ως παράγραφοι Δ1.1.5 και Δ1.1.6) και σε περίπτωση που 
απαιτείται, θα υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα Αναφορά 
Απόκλισης ή μη Εκτέλεσης Εργασιών (Deviation or Waiver 
Report) όπου θα δίνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά λόγοι εμφάνισης, επιπτώσεις στην 
Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους, επιπτώσεις στο κόστος, 
χρονικές επιπτώσεις) τα οποία η ΠΑ, θα εξετάζει και θα εγκρίνει 
κατά περίπτωση. 

 Δ1.4.3 Επισημαίνεται ότι η απόρριψη μέρους ή συνολική των αναφορών 
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απόκλισης ή μη εκτέλεσης εργασιών (Deviation or Waiver Report) 
δεν καθιστούν συμμέτοχη την ΠΑ στην υπευθυνότητα επί των 
συνεπαγόμενων επιπτώσεων και ο Οικονομικός Φορέας θα 
πρέπει να επιλύσει τις προκύπτουσες δυσκολίες. Η ΠΑ κατά την 
απάντησή της στην υπόψη αναφορά, δύναται να χορηγήσει 
πρόσθετο χρόνο για την αντιμετώπιση του/ των προβλημάτων. 
Επιπρόσθετα, τυχόν αποδοχή συγκεκριμένων εργασιών σε 
αναφορά απόκλισης ή μη εκτέλεσης εργασιών (Deviation or 
Waiver Report) σε προγενέστερες περιπτώσεις εκτέλεσης 
εργασιών σε Α/Φ της, δεν δεσμεύει την ΠΑ για μελλοντικές 
αντίστοιχες περιπτώσεις. 

 Δ1.4.4 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των B Check και C Check 
και των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών, ο 
Οικονομικός Φορέας θα παραδίδει το Α/Φ συνοδευόμενο από: 
Δ1.4.2.1 Μητρώο Α/Φ – Α/Κ – Έλικα (Log Book) πλήρως 
συμπληρωμένα στα Αγγλικά. 
Δ1.4.2.2 Τα πιστοποιητικά ανωτέρω παραγράφου Δ1.1.11 των 
υλικών που τοποθετήθηκαν στο Α/Φ. 
Δ1.4.2.3 Αναφορά αποσυναρμολόγησης και ευρημάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύμφωνα με το πρότυπο 
EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
Δ1.4.2.4 Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των 
εργασιών (Certificate Release to Service – CRS), σύμφωνα με το 
πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο. Το πιστοποιητικό θα 
συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών εργασίας, όπου 
θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν 
επί του Α/Φ. 
Δ1.4.2.5 Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται προβλέψεις της 
εκτελεστικής σύμβασης. 

 Δ1.4.5 Ο Οικονομικός Φορέας κατόπιν της έκδοσης του CRS, θα 
αποδέχεται την εκτέλεση δοκιμαστικής πτήσης (Functional Check 
Flight) από πλήρωμα της ΠΑ με αντικείμενο το λειτουργικό 
έλεγχο των συστημάτων του Α/Φ, ως προϋπόθεση για την 
ποιοτική παραλαβή του. Στην υπόψη δοκιμαστική πτήση θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται και υδροληψία. 

 Δ1.4.6 Μετά την εκτέλεση της δοκιμαστικής πτήσης ο Οικονομικός 
Φορέας θα αποκαθιστά χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ, 
όλες τις παρατηρήσεις που προέκυψαν και απορρέουν από 
εργασίες που εκτέλεσε, κατά την κρίση της επιτροπής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. Η αποκατάσταση ευρημάτων σε 
συστήματα του Α/Φ που δεν σχετίζονται άμεσα με τις 
εκτελεσθείσες εργασίες, θα εμπίπτει στο πλαίσιο των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 

 Δ1.4.7 Σε περίπτωση όπου η αποκατάσταση των ευρημάτων της 
προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στο 
έδαφος, θα ακολουθεί και νέα δοκιμαστική πτήση, έως ότου όλες 
οι παρατηρήσεις να έχουν αποκατασταθεί και να έχει 
επιβεβαιωθεί η ορθότητα της αποκατάστασής τους. 

 Δ1.4.8 Οι εργασίες εξυπηρέτησης του Α/Φ για τη δοκιμαστική πτήση (ή 
και των επόμενων, ήθελε τέτοιες απαιτηθούν) και το περιεχόμενο 
κόστος αυτής (καύσιμο, αναλώσιμα κλπ) θα βαρύνει τον 
Οικονομικό Φορέα. Οι υπόψη εργασίες και κόστη θα 
περιλαμβάνουν και την τελική εξυπηρέτηση – προετοιμασία του 
Α/Φ για την πτήση μετάβασης του Α/Φ από τις εγκαταστάσεις 
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του, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ. 

 Δ1.4.9 Το πρωτόκολλο της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του Α/Φ, θα υπογράφεται από την επιτροπή της ΠΑ 
και τον ορισμένο εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα, κατόπιν 
ολοκλήρωσης των αναφερόμενων ενεργειών των εδαφίων της 
παρούσας παραγράφου Δ1.4, του ελέγχου των μητρώων και της 
επιτυχούς Α/Γ του Α/Φ για την πτήση επιστροφής του στις 
εγκαταστάσεις της ΠΑ. 

 Δ1.4.10 Τα έντυπα – μητρώα του Α/Φ θα ελέγχονται από την επιτροπή 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής στις εγκαταστάσεις του 
Οικονομικού Φορέα. 

 Δ1.4.11 Η ημερομηνία του πρωτόκολλου της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, ορίζεται ως ο χρόνος έναρξης 
ισχύος των εγγυήσεων και των προθεσμιών εκτέλεσης των 
πληρωμών. 

 Δ1.4.12 Η συνολική διάρκεια των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει: 
α. Για την εκτέλεση της Π/Ε B Check του Α/Φ CL-415 τις 
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
β. Για την εκτέλεση της Π/Ε C Check του Α/Φ CL-415 τις εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

 Δ1.4.13 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι αρχίζει με 
την παράδοση του Α/Φ στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του 
Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από 
την ΠΑ στον Οικονομικό Φορέα ή την ενεργοποίηση της 
Εκτελεστικής σύμβασης, ό,τι έρθει τελευταίο. Η συνολική διάρκεια 
της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
Α/Φ στο καθοριζόμενο από το Άρθρο 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης σημείο παράδοσης από τον Οικονομικό 
Φορέα στην ΠΑ και την υπογραφή του πρωτοκόλλου της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ. 

 Δ1.5 Εγγυήσεις 
 Δ1.5.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παρέχει τις κάτωθι εγγυήσεις καλής 

λειτουργίας: 
Δ1.5.1.1 Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί του Α/Φ, στο 
πλαίσιο είτε των εργασιών των B Check ή C Check, είτε της 
εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), έξι (6) μήνες ή 100 
ώρες πτήσης, από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει πρώτο. 
Δ1.5.1.2 Για το σύνολο των ανταλλακτικών που θα τοποθετηθούν 
επί του Α/Φ, στο πλαίσιο είτε των εργασιών των B Check ή C 
Check, είτε της εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), 
έξι (6) μήνες ή 100 ώρες πτήσης, από την ημερομηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει πρώτο. 

 Δ1.5.2 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ 
προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις 
σε υλικά ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση του 
Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω 
παραγράφου Δ1.5.1, τότε ο Οικονομικός Φορέας θα προβαίνει 
στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ αποκατάσταση του 
προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. 
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα ή η 
ελαττωματικότητα προέκυψε από χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες 
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συντήρησης, που δεν είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

 Δ1.5.3 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της 
μη συμμόρφωσης θα εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Δ1.5.3.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας 
(Unsatisfactory Report) εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, περιγράφοντας τις παραμέτρους του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης για τη διεκδίκηση της 
εγγύησης. 
Δ1.5.3.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα εξετάζει την Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης. 
Δ1.5.3.3 Ο Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση αποδοχής της 
εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού 
με έτερο εύχρηστο. Το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη 
στιγμή της κοινοποίησης της Αναφοράς Ελαττωματικότητας μέχρι 
την παράδοση του υλικού στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ 
στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. 

 Δ1.5.4 Όλα τα έξοδα αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων 
εργασιών θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα, ενώ οι έλικες θα 
διακινούνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του 
Άρθρου 7 του Παραρτήματος B παρούσας διακήρυξης. Η 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατοωρών, 
οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο 
απασχολήθηκε για την διερεύνηση, εντοπισμό και αποκατάσταση 
της βλάβης. 

 Δ1.5.5 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, 
το παραδοθέν υλικό θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο 
της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό που αστόχησε, τη στιγμή 
της υποβολής της Αναφοράς Ελαττωματικότητας, όπως αυτή είχε 
προσδιοριστεί από τις προβλέψεις της ανωτέρω παραγράφου 
Δ1.5.1. 

 Δ1.5.6 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα 
ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο 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 
Οικονομικός Φορέας θα αναλαμβάνει την επισκευή ή 
αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ και τόσο 
του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, 
όσο και το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 Δ1.5.7 Για τα υλικά που επιστρέφονται μετά από αποκατάσταση μη 
συμμορφώσεων ή/και αστοχιών υπό εγγύηση, ισχύουν στο 
ακέραιο οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας των Υπηρεσιών 
Γ1. 

 Δ1.6 Λοιπές Προβλέψεις 
 Δ1.6.1 Τα ανταλλακτικά του Α/Φ, τα οποία αντικαθίστανται με την 

προμήθεια νέων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης των B Check ή 
C Check, εφαρμογής τροποποιήσεων ή Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), θα επιστρέφονται από 
τον Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, εκτός αν άλλως υποδειχθεί από 
την ΠΑ. Το εμπλεκόμενο μεταφορικό κόστος θα βαραίνει την ΠΑ. 

 Δ1.6.2 Ταυτόχρονα με την πτήση μεταφοράς του Α/Φ από τις 
εγκαταστάσεις του Οικονομικού Φορέα, όπου εκτελέστηκαν οι 
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εργασίες συντήρησης, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ, θα 
αποστέλλονται τα μητρώα συντήρησης και τα έντυπα του Α/Φ, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 7 του Παραρτήματος B 
παρούσας διακήρυξης. 

 Δ1.6.3 Ο Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ότι όλες οι τυχόν πτήσεις που 
ήθελε απαιτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη τεχνικής 
προδιαγραφής, θα εκτελούνται από πλήρωμα της ΠΑ. 

 Δ2 Υπηρεσίες Δ2 (Υπηρεσίες Συνδέσμου ΠΑ) 

 Δ2.1 Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση αιτήματος της ΠΑ, θα 
παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του 
εκάστοτε εργοστασιακού φορέα (ο οποίος εκτελεί εργασίες 
συντήρησης σε αεροναυτικό προϊόν, κυριότητας της ΠΑ) ενός 
εκπροσώπου της ΠΑ, προς επίβλεψη των εκτελούμενων 
εργασιών. 

 Δ2.2 Ο οικονομικός φορέας, θα παρέχει διευκολύνσεις στον 
εκπρόσωπο της ΠΑ, όσον αφορά την παραμονή του στους 
χώρους του εργοστασιακού φορέα, οι οποίες θα συνίσταται σε 
παροχή πρόσβασης σε Η/Υ, τηλέφωνο, internet κλπ, ενώ θα 
δίνεται πρόσβαση σε αυτόν, στους χώρους όπου εκτελούνται 
εργασίες σχετιζόμενες με της προβλέψεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

 Δ3 Υπηρεσίες Δ3 (Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Προγράμματος) 

 Δ3.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα ορίσει ένα διαχειριστή προγράμματος, 
ο οποίος θα είναι ο εξουσιοδοτημένος σύνδεσμος (Point of 
Contact) με την ΠΑ, παρέχοντας την αναγκαία και αιτούμενη 
πληροφόρηση, σχετικά με την υλοποίηση των συμβατικών 
αντικειμένων, τα εμπλεκόμενα χρονοδιαγράμματα και κόστη. 

 Δ3.2 Η επικοινωνία της ΠΑ με τον οικονομικό φορέα θα 
πραγματοποιείται μέσω του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή 
προγράμματος, ενώ η πληροφόρηση που θα παρέχει πάνω στα 
συμβατικά αντικείμενα, θα είναι δεσμευτική για τον οικονομικό 
φορέα. 

 Δ3.3 Στο πλαίσιο της υλοποίηση των συμβατικών αντικειμένων και 
ιδίως του προγραμματισμού της χειμερινής συντήρησης των 
αεροναυτικών προϊόντων, ο οικονομικός φορέας, αναλόγως της 
φύσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα προσκαλείται από 
την ΠΑ για συμμετοχή στη σύσκεψη, η οποία λαμβάνει χώρα 
(αναλόγως των ιδιαίτερων συνθηκών) τον Σεπτέμβριο ή 
Οκτώβριο έκαστου έτους (με πιθανότερη ημερομηνία το τρίτο 
δεκαήμερο Σεπτεμβρίου). Η ΠΑ θα ενημερώνει για την ακριβή 
ημερομηνία της σύσκεψης είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν 
της διεξαγωγής της, ενώ αυτή έχει διάρκεια δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες. 

 Δ3.4 Το προσωπικό του οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη 
σύσκεψη αυτή, θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένο, ώστε 
να μπορεί να λάβει μέρος στον προγραμματισμό της χειμερινής 
συντήρησης και να δεσμευθεί επί των απαιτούμενων από την ΠΑ 
χρονοδιαγραμμάτων εντάξεων και αποδόσεων αεροναυτικών 
προϊόντων. Τα έξοδα του προσωπικού του οικονομικού φορέα, 
τα οποία απορρέουν από τη συμμετοχή στην εν λόγω σύσκεψη, 
θα βαραίνουν τον οικονομικό φορέα. 

 Δ3.5 Εκείνο το τμήμα του πρακτικού της σύσκεψης που θα αφορά τον 
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εκάστοτε οικονομικό φορέα, θα είναι γραμμένο στην Αγγλική και 
θα υπογράφεται και από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 
οικονομικού φορέα, ώστε να αποτυπώνεται η κοινή συμφωνία επί 
των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των συμβατικών 
αντικειμένων. 
 

 Δ3.6 Η επικοινωνία με το διαχειριστή προγράμματος, κατά την 
αντιπυρική περίοδο, θα είναι δυνατή οποτεδήποτε απαιτηθεί από 
την ΠΑ (24 ώρες/ 7 ημέρες), ενώ η ανταπόκρισή του για ζητήματα 
που αφορούν καθήλωση πτητικών μέσων θα είναι άμεση. 

 Δ4 Υπηρεσίες Δ4 (Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας) 
 Δ4.1 Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει υπηρεσίες τεχνικής 

βοήθειας, με αποστολή κλιμακίου τεχνικών στις εγκαταστάσεις 
της ΠΑ, εξοπλισμένου με κατάλληλα μέσα για την εκτέλεση 
εργασιών επί αεροναυτικών προϊόντων. Η υπόψη υπηρεσία θα 
ενεργοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ. 

 Δ4.2 Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι υπεύθυνος, τόσο για την 
καταλληλότητα του προσωπικού, όσο και των κατά περίπτωση 
απαιτούμενου εξοπλισμού (ανταλλακτικά και συσκευές), 
σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες αξιοπλοΐας κατά EASA 
ή ισοδύναμους. Η εν λόγω καταλληλότητα θα τεκμηριώνεται με τα 
κατάλληλα ανά περίπτωση πιστοποιητικά, τα οποία θα 
γνωστοποιούνται στην ΠΑ πριν την εκτέλεση των εργασιών. 

 Δ4.3 Οι εκτελούμενες εργασίες θα καταγράφονται στην αγγλική στα 
κατάλληλα έντυπα συντήρησης, τα οποία θα υποδεικνύονται από 
την ΠΑ στο προσωπικό του Οικονομικού Φορέα, ενώ παράλληλα 
με το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται πρωτόκολλο 
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (Certificate for Completion of 
Services), στο οποίο θα βεβαιώνονται οι εργασίες που 
υλοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα θα παραδίδονται και τα 
πιστοποιητικά τυχόν ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν επί 
αεροναυτικού προϊόντος. 

 Δ4.4 Το αίτημα για τεχνική βοήθεια θα υποβάλλεται από την ΠΑ, όπου 
θα καθορίζονται οι απαιτήσεις και ο τόπος παροχής αυτών. Ο 
Οικονομικός Φορέας θα υποβάλει την προσφορά του για έγκριση 
στην ΠΑ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Εφόσον το αίτημα 
υποβάλλεται εντός της αντιπυρικής περιόδου, ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς καθορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες. Ο ανωτέρω χρόνος θα αναπροσαρμόζεται κατάλληλα, 
εφόσον οι απαιτούμενες εργασίες απαιτούν και ιδιαίτερη 
μηχανολογική (engineering) μελέτη. 

 Δ4.5 Στην προσφορά του, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις αναμενόμενες εργατοώρες απασχόλησής του. 
Για τον υπολογισμό αυτών, καθορίζεται ως μέγιστος χρόνος 
ημερήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο οι οκτώ (8) 
εργατοώρες και η ελάχιστη απασχόληση ανά επίσκεψη για δύο 
(2) ημέρες. Τα έξοδα διαμονής (living expenses) θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί μέσα στο κόστος εργατοώρας τεχνικού 
αντιπροσώπου, ενώ τα έξοδα μεταφοράς (τα οποία θα βαραίνουν 
την Αναθέτουσα Αρχή) θα καθορίζονται στην αντίστοιχη 
σύμβαση, η οποία θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Οικονομικού Φορέα. Τα έξοδα μεταφοράς 
(κατηγορίας Economy Class) θα υποστηρίζονται από την 
προσκόμιση κατάλληλων επίσημων δικαιολογητικών από τον 
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Οικονομικό Φορέα. 
 

 
 
 

 Σμχος (Ο) Συλεούνης Κωνσταντίνος 
 Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
 
1. Πίνακες Υλικών ΣΑ CL-215/415 
2. Πίνακες Κρίσιμων Υλικών ΣΑ CL-215/415 
3. Πίνακες Εργασιών Α/Κ 
4. Πίνακες Εργασιών B Check, C Check Α/Φ 
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