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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090153025 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1011.2040000000.0002 

Ταχυδρομική διεύθυνση Δ. Σούτσου 40 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS ΕL3 

Τηλέφωνο 2108705010-13-15 

Φαξ 2106445633 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) yppa@haf.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης 

Υπσγός (Ο) Γκαρτζονίκας Γεώργιος 

Ανθσγός (ΥΟΚ) Αγοραστού Παναγιώτα  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.haf.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.haf.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) η οποία  αποτελεί “ Μη 
Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή ” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 3 του ν. 4412/2016. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.haf.gr  και  
www.public.haf.gr. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με σκοπό τη 
σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) 
του Σκάφους των Α/Φ Embraer που διαθέτει η ΠΑ. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη θέματος συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 23.951.147,00€ (είκοσι τριών 
εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ), 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσόμενη ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από 
πιστώσεις Προϋπολογισμών Εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ των ετών που θα επιβαρυνθούν από τις 
αντίστοιχες δαπάνες, επί ΑΛΕ 2420304001 του Ειδικού Φορέα 1011204 [υπ΄αριθμ. 14382/27 Σεπ 
21/ΔΑΥ/Γ3/2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) επί ΑΛΕ 2420304001, Ε.Φ 1011204 Π/Υ 
Εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ]. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης για την Eν Συνέχεια Υποστήριξη (ΕΣΥ), 

του Σκάφους των Α/Φ EMBRAER που διαθέτει η ΠΑ βάσει του προτύπου υποστήριξης PBL 
(Performance Base Logistic), με στόχο την διατήρηση της ελάχιστης ετήσιας πτητικής 
εκμετάλλευσης ως ακολούθως: 

 1.3.1.1 EMB-135LR S/N 209: 400 ΩΠ. 

 1.3.1.2 EMB-135BJ S/N 484: 300 ΩΠ. 

 1.3.1.3 EMB-145H AEW&C S/Ns 374, 671, 729, 757: 800 ΩΠ ως άθροισμα εκμετάλλευσης 

για το σύνολο των Α/Φ. 

1.3.2 Ο όρος Σκάφος των Α/Φ EMB-135LR, ΕΜΒ-135BJ & EMB-145H AEW&C (εφεξής EMB-

135/145), αναφέρεται στο σύνολο των συστημάτων των Α/Φ, χωρίς να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 1.3.2.1 Τους Αεροκινητήρες {σημειώνεται ότι το περίβλημα (NACELLE) του Α/Κ,  τα 

υποεξαρτήματά του καθώς και το THRUST REVERSER SYSTEM ανήκουν στο Σκάφος και 
συμπεριλαμβάνονται στις προβλέψεις της παρούσας}. 

 1.3.2.2 Το Σύστημα Αποστολής (MISSION SYSTEM) και υποσυστήματα αυτού, των Α/Φ 

ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C {διευκρινίζεται ότι όσα στοιχεία δεν περιγράφονται στη βιβλιογραφία του 
κατασκευαστή του Α/Φ, ανήκουν στο Σύστημα Αποστολής και δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
προβλέψεις της παρούσας}. 

1.3.3 Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσιών συμβάσεων (CPV) : 50650000-6 «Υπηρεσίες επισκευής, 
συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό». 

1.3.4 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. 

1.3.5 Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 22.536.173.01€ (είκοσι 
δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και ενός 
λεπτού) χωρίς κρατήσεις ή 23.951.147,00 € (είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα μίας 

χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ) με κρατήσεις 6,27868% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ (βάσει 
του άρθρου 27 του Ν.2859/00) και αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της τετραετίας, με την 
εκτιμώμενη κατανομή ανά έτος ως κάτωθι: 

 1.3.5.1 1ο Έτος της Σύμβασης: 8.175.574,00€ 

 1.3.5.2 2ο Έτος της Σύμβασης: 4.550.000,00€ 

 1.3.5.3 3ο Έτος της Σύμβασης: 6.675.573,00€ 

 1.3.5.4 4ο Έτος της Σύμβασης: 4.550.000,00€ 
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1.3.6 Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία αφορά το κόστος για την υλοποίηση της Σύμβασης ως 

ορίζεται στην ΠΕΔ-Β-10083 (Παράρτημα  Ι της παρούσας). 

1.3.7 Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, ήτοι δεν επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς για 

μέρος της σύμβασης. 

1.3.8 Δύναται εντός της σύμβασης, κατόπιν ανάλογης τροποποίησης αυτής, να γίνεται 
ανακατανομή των επιμέρους ποσών της παρ. 1.3.5 ανωτέρω, αναλόγως της εκμετάλλευσης των 

Α/Φ και των απαιτήσεων που δύναται να ανακύψουν και να καλυφθούν από τις κατά απαίτηση 
υπηρεσίες, χωρίς όμως να επιτρέπεται η υπέρβαση, του ποσού των 22.536.173.01€ (είκοσι δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και ενός λεπτού) 
χωρίς κρατήσεις ή 23.951.147,00 € (είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα μίας 
χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ) με κρατήσεις 6,27868% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ (βάσει 
του άρθρου 27 του Ν.2859/00), αθροιστικά στα τέσσερα (4) έτη της σύμβασης. 

1.3.9 Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων «Α» και 
«Β» της ΠΕΔ-Β-10083 (Παράρτημα Ι της παρούσας) και τα καθοριζόμενα στην παρ 2.3 της 
παρούσας διακήρυξης. 

1.3.10  Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 

8% για την παροχή υπηρεσιών (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με το άρθρο 64 
παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.3.11 Η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2859/00. 

1.3.12 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν την κατάθεση των προσφορών τους, δύνανται (εφόσον το 

επιθυμούν) να εξετάσουν το υπό συντήρηση Σκάφος θέματος, προκειμένου να επικαιροποιήσουν 
τα στοιχεία εκμετάλλευσης των Α/Φ και την κατάσταση των υλικών που περιλαμβάνονται στην 
ΠΕΔ-Β-10083 (Παράρτημα Ι της παρούσας), κατά τον χρόνο δημοσίευσης της Διακήρυξης. 
(Αρμόδιοι : Ασμχος (ΜA) Τηγάνης Κωνσταντίνος, Σγός (ΜA) Αντωνόπουλος Θεόδωρος, τηλ. 210-
5503113 και 210-5503114 αντίστοιχα, mail : c11.hafsc@haf.gr). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

- Του Ν.Δ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 

των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 143/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» και ισχύει. 

- Του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα».  

- Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 35/15-2-95) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 

- Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄ 248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ τ.Α΄ 30/14-2-05) «Μέτρα για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και την 
Αποτροπή Καταστρατηγήσεων κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων» και 
ιδίως των άρθρων 3,4 και 5, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Άρθρων 3, 4 και 5 
του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’), περί Ελέγχου από το ΕΣΡ της Ασυμβίβαστης Ιδιότητας ή 
Απαγόρευσης. 

- Του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 
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- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ιδίως τα καθοριζόμενα στο άρθρο 
26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. 

- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 52/28-2-13) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου  1 παραγράφου Ζ΄ 
«Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 85/7-4-14). 

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (ΦΕΚ τ.Α΄161/25-9-92) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα 
του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

- Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις». 

- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

- Του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 240/22-12-16) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 
Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

- Του Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

- Του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37.  

- Του Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
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Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

- Του Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις». 

- Του Ν.4782/2021 (Α’36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία». 

- Του ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ τ.Α΄ 66/11-4-96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

- Του ΠΔ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»  

- Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 145/05-08-16) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
2/1000018/0026/30-12-2016 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών. 

- Του ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 63/4-5-17) περί «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 

- Του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4-5-17) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

- Την υπ΄ αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 2300/3-12-07) 
«Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της 
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται 
από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 
Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/ 2-9-08). 

- Την υπ΄αριθμ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

- Την υπ΄ αριθμ. 5143/11-12-14 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ τ.Β΄ 3335/11 
Δεκ 14) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και 
απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (τ.Α΄ 204) όπως ισχύει». 

- Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

- Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
«Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και 
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγρ. 3 άρθρου 350 
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147). 

- Του Ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
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της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- Την υπ΄αριθμ. 76928/13.07.2021 (Β΄3075/ 13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)». 

- Της αρχής της αυτοτέλειας των διαγωνιστικών διαδικασιών όπως έχει κριθεί νομολογιακά 
(ΕΑ ΣΤΕ 72/2015, 269/2014, 416/2013, 215/2013, 1200/2007, 861/2007, 1273/2008, 
198/2008, 1065/2007, ΑΕΠΠ 1206/2019, 354/2018, 355/2018). 

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Την Φ.831/6246/Σ.1499/22 Νοε 21/ΔΑΥ/Γ3/4 (ΑΔΑ : 6ΛΚΘ6-1ΛΦ) εντολή διενέργειας 
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της Αναθέτουσας Αρχής (Διοίκηση Αεροπορικής 
Υποστήριξης/ΔΑΥ). 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Μαρτίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr) 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13 
Ιανουαρίου 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ : 22PROC009933266. 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  
153887 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), με ΑΔΑ : 6Μ336-989.  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.public.haf.gr. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ 1400/73 και δεν θα 
χρησιμοποιήσουν (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή 
μόνιμους απόστρατους αξιωματικούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 

ε) παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

στ) συμμορφώνονται με όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.public.haf.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

2.1.1.1 Η με αρ. 2022 S 012-026702 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC009933266), 

όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.1.1.2  Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].  

2.1.1.3  Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της. 

2.1.1.4  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.1.5  Το σχέδιο σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα 
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς 
μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και 
δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού1. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. (i) του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

                                                             
1      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής 
αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων3. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2.2.1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

                                                             
2        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
3       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα επτά 
λεπτών (239.511,47€) (1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 12 Οκτωβρίου 2022, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

                                                             
4 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 
(εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 
Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη 
σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, 
και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής 
(ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 





 

Σελίδα 16 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού. 

 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20165, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

                                                             
5 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 

που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 6 

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που 

υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 

άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 
εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού 
(asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private 
equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό 
που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 
εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.7 

2.2.3.5 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία8, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

                                                             
6 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
7 Άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2021. 
8  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑387/19 
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παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/20169. 

2.2.3.8 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 5.000.000,00 €. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

                                                             
9  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για τις χρήσεις αυτές, 
θα πρέπει ομοίως να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 5.000.000,00 €. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

2.2.6.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας 
για την ποιοτική εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικότερα απαιτείται:  

2.2.6.1.1 Nα έχουν πραγματοποιήσει κατά ελάχιστο δύο (2) Περιοδικές  Επιθεωρήσεις σε 

Α/Φ EMBRAER κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών. 

2.2.6.1.2 Να διαθέτουν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι ο κατασκευαστής των 

Α/Φ ΕΜΒ-135/145 ή εξουσιοδοτημένοι επισκευαστικοί φορείς των εν λόγω Α/Φ συμφώνως 
EU1321 / 2014 Annex II (part 145) ή 14 CFR part 145 (FAA) ή ισοδύναμο. 

2.2.6.2 Οι ανωτέρω απαιτήσεις της παρ. 2.2.6.1.1, θα αναφέρονται σε σχετική δήλωση του 

Αναδόχου, στην οποία θα αναφέρονται οι αριθμοί σύμβασης του αντικειμένου και η αρχή με την 
οποία υπογράφθηκαν. 

2.2.6.3 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.7 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτούνται. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς10. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

                                                             
10 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της 
ως άνω παραγράφου 2.2.3. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς 
δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. 
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ11 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 112. 

                                                             
11 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

12 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 
μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την 
προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την 
υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις 
και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει 
μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή 

του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 

2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 

λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 

3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της 

παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός 
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω 
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

                                                                                                                                                                                                          
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 
δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν, πλην όμως υποχρεούνται σε ανάλογη επισήμανση με την προσφορά τους.  

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 
α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  
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ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
από τον e-ΕΦΚΑ. Διευκρινίζεται ότι, το εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά αποκλειστικά τον οικονομικό φορέα (ΑΦΜ) που 
συμμετέχει στον διαγωνισμό. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ 
προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης 
ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών13, που 
καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό 
πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της 
αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία14 15.  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

                                                             
13 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
14  Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 

2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αρ Ν26/1). 

15  Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής). 
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Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

1) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
τους είναι ονομαστικές. 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς.  

2) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 
Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε 
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

3) Ειδικά για τις περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών, της 

παρ. 2.2.3.4 της παρούσας, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 

την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική 
του προσωρινού αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες 
αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές 
δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι 
οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.2.3.4. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την 
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την 
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έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 
του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 
του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. Ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών 
ονομαστικοποίησης, απαιτείται να προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 
Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις 
όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

β) Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε 
δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η 
δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που 
δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που 
έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
προαναφερόμενα δικαιολογητικά, δύναται να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εφόσον κριθεί κατάλληλο από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ.4, δεύτερο εδάφιο του Ν.4412/16. 
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Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση υποβολής των αποδεικτικών μέσων της παρούσας παραγράφου 
(Β.3) υφίσταται, εφόσον τα υποβληθέντα στοιχεία στον (υπο)φάκελο των Δικαιολογητικών (παρ. 
2.4.3.1.5.1) χρήζουν επικαιροποίησης. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν πραγματοποιήσει κατά ελάχιστο δύο (2) 
Περιοδικές  Επιθεωρήσεις σε Α/Φ EMBRAER κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών και 
θα αναφέρονται οι αριθμοί σύμβασης του αντικειμένου και η αρχή με την οποία υπογράφθηκε. 

β. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι ο κατασκευαστής των Α/Φ ΕΜΒ-135/145 ή 
εξουσιοδοτημένοι επισκευαστικοί φορείς των εν λόγω Α/Φ συμφώνως EU1321 / 2014 Annex II 
(part 145) ή 14 CFR part 145 (FAA) ή ισοδύναμο. 

Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση υποβολής των αποδεικτικών μέσων της παρούσας παραγράφου 
(Β.4) υφίσταται, εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στον (υπο)φάκελο των Δικαιολογητικών 
(παρ. 2.4.3.1.5.2) χρήζουν επικαιροποίησης. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ16,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης17, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.   

                                                             
16      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

17  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και 
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό, δήλωση συνεργασίας ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  
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οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 
περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για 
την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει 
κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 
πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 
περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα 
εκτελέσει.  

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
εκτέλεση των εργασιών.  

Β.10. Τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου (2.2.9.2) πρέπει να καταλαμβάνουν και τον 

χρόνο της υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό: 

 Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές 
περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παραγρ.1 του Ν. 
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις 
δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παραγρ. 2 του Ν. 4412/2016 (πχ. περί μη πτώχευσης, 
εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις 
μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν είναι απαραίτητο να εκδίδονται και κατά τον χρόνο 
υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Αντίθετα, αρκεί η προσκόμισή 
τους από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης 
δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής 
τους χρονικό διάστημα. 

 Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

Προς υποβοήθηση των οικονομικών φορέων που υποβάλουν προσφορά, επισυνάπτεται 
το Παράρτημα ΙV «Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής και αποδεικτικών μέσων» και για την σύνταξη των υπευθύνων δηλώσεων το 
Παράρτημα VIII «Περιεχόμενο υπεύθυνων δηλώσεων που προσκομίζονται ως 
δικαιολογητικά κατακύρωσης». 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

2.3.1.1 Η Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, η οποία θα προκύψει από την διαδικασία 
οικονομοτεχνικής αξιολόγησης των προσφορών ως §12 της ΠΕΔ-Β-10083 (ως Παράρτημα Ι της 
παρούσας). Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 
τον μικρότερο λόγο του «Συνολικού προς Αξιολόγηση Κόστος της Σύμβασης», προς την τελική 
βαθμολογία των «Κριτηρίων Αξιολόγησης» ως Παράρτημα «Β» της ΠΕΔ-Β-10083 (ήτοι αυτή στην 
οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: 

 

Λ = 
Συνολικό προς Αξιολόγηση Κόστος της Σύμβασης 

Τελική βαθμολογία των Κριτηρίων Αξιολόγησης 

 

2.3.1.2 Το «Συνολικό προς Αξιολόγηση Κόστος της Σύμβασης» προκύπτει από το άθροισμα των 

παρακάτω αντικειμένων ως εξής: 
 
 2.3.1.2.1 Συνολικό Πάγιο Κόστος υπηρεσιών §Α1 (βιβλιογραφία) του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ-Β-10083, για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης, ως το άθροισμα των επιμέρους προσφορών του 
Προμηθευτή. 
 
 2.3.1.2.2 Συνολικό Κατά Απαίτηση Κόστος των υπηρεσιών §Α2.2 του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ-Β-10083, τεχνικής μελέτης για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης, ως το άθροισμα των επιμέρους 
προσφορών του Προμηθευτή επί του ενδεικτικού αριθμού των πενήντα (50) ΕΩ τεχνικής μελέτης 
κατ’ έτος, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην οικονομική αξιολόγηση των υποψηφίων 
προμηθευτών. 
 
 2.3.1.2.3 Συνολικό Πάγιο Κόστος υπηρεσιών §Β1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083  

(διαχείριση προγράμματος εν συνεχεία υποστήριξης) για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης, ως το 
άθροισμα των επιμέρους προσφορών του Προμηθευτή. 
 
 2.3.1.2.4 Συνολικό Πάγιο Κόστος υπηρεσιών §Β2 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083  

(αξιολόγηση τεχνολογικού/εφοδιαστικού κινδύνου) ) για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης, ως το 
άθροισμα των επιμέρους προσφορών του Προμηθευτή. 
 
 2.3.1.2.5 Συνολικό Κατά Απαίτηση Κόστος υπηρεσιών §Β4 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-

Β-10083, για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης, ως το άθροισμα των επιμέρους προσφορών του 
Προμηθευτή επί του ενδεικτικού αριθμού των είκοσι (20) εργατοημερών τεχνικής βοήθειας κατ’ 
έτος, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην οικονομική αξιολόγηση των υποψηφίων προμηθευτών. 
 
 2.3.1.2.6 Συνολικό Πάγιο Κόστος υπηρεσίας §Γ1.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 
που αφορά την προμήθεια του συνόλου των υλικών ΛΟΖ του Α/Φ, ως το άθροισμα της 
προσφοράς του Προμηθευτή για καθένα από τα εν λόγω υλικά επί την αναγραφόμενη ποσότητα 
προμήθειας ενός εκάστου της Προσθήκης ΄΄4΄΄ του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 
 
 2.3.1.2.7 Συνολικό Πάγιο Κόστος υπηρεσίας Χρονοχρέωσης §Γ2.1α και §Γ2.2 του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 για την επ’ ανταλλαγή επισκευή των υλικών της Προσθήκης 
«5», βάσει της εκμετάλλευσης του Α/Φ Α/Φ EMB-135LR για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης (PBL) 
ΡΒAFH1 υπολογίζεται ως το γινόμενο του κόστους μίας (1) ώρας πτήσης AFH1 που θα υποβάλει 
ο Ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του ως παρ. 2.4.4.3.7 της παρούσας επί τον ετήσιο μέσο 
όρο (Μ.Ο) της εκμετάλλευσης του Α/Φ ως §7β(1) (500 ΑFH) της ΠΕΔ-Β-10083: 
 
   PBAFH1  = Κόστος μίας (1) AFH1 Χ 500 X 4 
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 2.3.1.2.8 Συνολικό Πάγιο Κόστος υπηρεσίας Χρονοχρέωσης §Γ2.1β και §Γ2.2 του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083  για την επ’ ανταλλαγή επισκευή των υλικών της Προσθήκης 
«6», βάσει  της εκμετάλλευσης του Α/Φ Α/Φ EMB-135BJ για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης (PBL) 
ΡΒAFH2 υπολογίζεται ως το γινόμενο του κόστους μίας (1) ώρας πτήσης AFH2 που θα υποβάλει 
ο Ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του ως ως παρ. 2.4.4.3.8 της παρούσας επί τον ετήσιο 
μέσο όρο (Μ.Ο) της εκμετάλλευσης του Α/Φ ως §7β(2) (400 ΑFH) της ΠΕΔ-Β-10083:  
 
   PBAFH2  = Κόστος μίας (1) AFH2 Χ 400 X 4. 

 
 2.3.1.2.9 Συνολικό Πάγιο Κόστος υπηρεσίας Χρονοχρέωσης §Γ2.1γ και §Γ2.2 του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083  για την επ’ ανταλλαγή επισκευή των υλικών της Προσθήκης 
«7», βάσει  της συνολικής εκμετάλλευσης των Α/Φ Α/Φ EMB-145H ΑΕW&C για τα τέσσερα έτη της 
Σύμβασης (PBL) ΡΒAFH3 υπολογίζεται ως το γινόμενο του κόστους μίας (1) ώρας πτήσης AFH3 
που θα υποβάλει ο Ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του ως παρ. 2.4.4.3.9 της παρούσας επί 
τον ετήσιο μέσο όρο (Μ.Ο) της εκμετάλλευσης του Α/Φ ως §7β(3) (1000 ΑFH) της ΠΕΔ-Β-10083:  
 
   PBAFH3  = Κόστος μίας (1) AFH3 Χ 1000 X 4   

 
 2.3.1.2.10 Συνολικό Πάγιο Κόστος §Γ3.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 που 
αφορά την επισκευή του συνόλου των υλικών της Προσθήκης «8» , ως το άθροισμα του μέγιστου 
κόστους επισκευής  της προσφοράς του Προμηθευτή για καθένα από τα εν λόγω  υλικά, επί την 
αναγραφόμενη ποσότητα επισκευασίμων ενός εκάστου ως στην εν λόγω Προσθήκη. 
 
 2.3.1.2.11 Συνολικό κόστος διακίνησης των υλικών ως καθορίστηκε στην παρ. 2.4.4.3.11 της 

παρούσας, για τα τέσσερα έτη της Σύμβασης, με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP από τον 
Προμηθευτή στην ΠΑ. 
 
 2.3.1.2.12 Συνολικό Κατά Απαίτηση κόστος υπηρεσίας §Γ6 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-

Β-10083 που αφορά στην εκτέλεση Περιοδικών Επιθεωρήσεων ως το άθροισμα του γινόμενου της 
προσφοράς του Προμηθευτή ως παρ. 2.4.4.3.12 της παρούσας για την μία (1) ΕΩ που αφορά 
στην εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών και εργασιών εφαρμογής τροποποιήσεων επί του 
ενδεικτικού αριθμού των χιλίων εκατόν πενήντα (1150) ΕΩ κατ’ έτος + του γινόμενου της 
προσφοράς του Προμηθευτή για την μία (1) ΕΩ ως παρ. 2.4.4.3.13 της παρούσας που αφορά 
στην εκτέλεση απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών (OVER & AΒOVE) επί του 
ενδεικτικού αριθμού των πεντακοσίων (500) ΕΩ κατ’ έτος. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

2.3.2.1 Η «Τελική βαθμολογία των Κριτηρίων Αξιολόγησης», της τεχνικής προσφοράς του 

Αναδόχου θα είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι Απαράβατοι 
Όροι της ΠΕΔ-Β-10083, και θα αυξάνεται έως 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
τα κριτήρια αξιολόγησης ως ορίζεται ανά περίπτωση του Παραρτήματος «Β» της ΠΕΔ-Β-10083. Η 
τελική βαθμολογία θα διαμορφώνεται ανάλογα, με βάση τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων 
αξιολόγησης που φαίνεται στο Παράρτημα «Β». Τα Κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε Κριτήρια 
Τεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητας- Απόδοσης και σε Κριτήρια Υποστήριξης - Κάλυψης. Η 
γενική κατανομή της βαθμολογίας για τις Ομάδες των κριτηρίων έχει ως εξής: 
 
 2.3.2.1.1 Κριτήρια Τεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητας - Απόδοσης 70%. 

 
 2.3.2.1.2 Κριτήρια Υποστήριξης – Κάλυψης 30%. 

 
2.3.2.2 Η τελική βαθμολογία της κάθε προσφοράς, προκύπτει μαθηματικά σύμφωνα με την παρ.13 

του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου: 

  

Όπου : 
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σ1, σ2, …, σν: ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου (0<σν≤1). 

Κ1, Κ2, …, Κν: η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου (100≤Κν≤120). 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016 υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και 
σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. 
Παράλληλα, υποβάλλεται στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, με ρητή αναφορά όλων 
των σχετικών διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της (άρθρο 21 του Ν.4412/2016). 

 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  





 

Σελίδα 32 

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 

ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 
(οι οποίες βεβαιώνονται από το τεχνικό τμήμα του ΕΣΗΔΗΣ), η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37 του ν.4412/16) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που 
έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2718 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

                                                             
18    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - 

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική 
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γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 19 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ20 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

2.4.2.6 Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.4.2.7 Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199921,  

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο22.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

2.4.2.8 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον 
όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις 
αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

                                                                                                                                                                                                          
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της 
παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η 
ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι 
όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο 
έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

19   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

20     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική 
μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του 
άρθρου αυτού..». 

21   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
22   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

2.4.2.9 Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στη γραμματεία της ΥΠ/ΠΑ, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού 
αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  
ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- 
ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της 
υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον 
παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

2.4.3.1.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 
του ίδιου άρθρου, β) η εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

2.4.3.1.2 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙΙ αυτής.  

2.4.3.1.3 Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 

Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών 
ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της 
σύμβασης. 

2.4.3.1.4 Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν 

συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο PDF. 

2.4.3.1.5 Πέραν των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς: 

 2.4.3.1.5.1 Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με την παρ. 2.2.5 (απόδειξη 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας υποχρεούνται να καταθέσουν ως επιπλέον 
δικαιολογητικά συμμετοχής τα κάτωθι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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   2.4.3.1.5.1.1 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) 

τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την 
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

2.4.3.1.5.1.2 Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός 

φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
(π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
(π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

2.4.3.1.5.1.3 Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, 
υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

2.4.3.1.5.1.4 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, δύναται να αποδείξει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εφόσον κριθεί κατάλληλο από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ.4, δεύτερο εδάφιο του Ν.4412/16. 

 2.4.3.1.5.2 Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με την παρ. 2.2.6 (απόδειξη 
της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) υποχρεούνται να καταθέσουν ως επιπλέον 
δικαιολογητικά συμμετοχής τα κάτωθι: 

2.4.3.1.5.2.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν 
πραγματοποιήσει κατά ελάχιστο δύο (2) Περιοδικές Επιθεωρήσεις σε Α/Φ EMBRAER κατά την 
διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών και θα αναφέρονται οι αριθμοί σύμβασης του αντικειμένου 
και η αρχή με την οποία υπογράφθηκαν. 

2.4.3.1.5.2.2 Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι ο κατασκευαστής 
των Α/Φ ΕΜΒ-135/145 ή εξουσιοδοτημένοι επισκευαστικοί φορείς των εν λόγω Α/Φ συμφώνως 
EU1321 / 2014 Annex II (part 145) ή 14 CFR part 145 (FAA) ή ισοδύναμο. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

2.4.3.2.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος «Ι» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

2.4.3.2.2 Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται στον (υπο)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, να 
υποβληθούν τα κάτωθι: 

2.4.3.2.2.1 Συμπληρωμένο κατ’ αναλογία το έντυπο του Παραρτήματος «E» της ΠΕΔ-Β-

10083. Όσον αφορά στα απαράβατα κριτήρια, εφόσον οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ήτοι 
αναγραφεί ΟΧΙ, ο υποψήφιος Προμηθευτής απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής. 
Επιπρόσθετα σε περίπτωση που αποκλίνει κατά τη διάρκεια της σύμβασης κρίνεται έκπτωτος. Oι 
παραπομπές των κριτηρίων στο εν λόγω Παράρτημα αντιστοιχούν σε πρόσθετες δηλώσεις του 
Αναδόχου όπως περιγράφονται παρακάτω : 

2.4.3.2.2.1.1 Δήλωση του Προμηθευτή ότι, αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να 
αποστείλει στις εγκαταστάσεις του εκπρόσωπο της, ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση της 
Σύμβασης ΕΣΥ για όσο διάστημα κρίνει σκόπιμο η ΠΑ, εντός δύο (2) μηνών από την εκδήλωση 
αιτήματος της ΠΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των §Β3.1.1 και Β3.1.2 του Παραρτήματος «Ε» της 
ΠΕΔ-Β-10083. 

2.4.3.2.2.1.2 Δήλωση του Προμηθευτή ότι, θα παρέχει κατ’ απαίτηση της ΠΑ, 

υπηρεσίες προμήθειας και επισκευών σε όλα τα υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στους 
καταλόγους των §Γ3.3 και Γ3.4 του Παραρτήματος «Ε» της ΠΕΔ-Β-10083 και ανήκουν στις 
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επιτρεπτές διαμορφώσεις των Α/Φ σύμφωνα με τις προβλέψεις της §Γ3.6 του Παραρτήματος «Ε» 
της ΠΕΔ-Β-10083. 

2.4.3.2.2.1.3 Δήλωση του Προμηθευτή ότι αποδέχεται, ότι η ΠΑ, μέσω  

εκπροσώπων της μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει, να επιθεωρήσει (ή και να παραλάβει) τα 
υλικά και τις διαδικασίες συσκευασίας στην πηγή, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή υπό την 
προϋπόθεση πρότερης ενημέρωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της §Γ4.2 του 
Παραρτήματος «Ε» της ΠΕΔ-Β-10083.  

2.4.3.2.2.1.4 Δήλωση του Προμηθευτή ότι αποδέχεται, ότι προ της ανάθεσης από 

την ΠΑ οποιασδήποτε Περιοδικής Επιθεώρησης, θα καταρτίζεται Σύμβαση αποκλειστικά για το 
σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της §Γ6.2 του Παραρτήματος «Ε» της ΠΕΔ-Β-10083. 

2.4.3.2.2.1.5 Δήλωση για την για την τοποθεσία ή τις τοποθεσίες όπου θα 

παραδίδονται τα επισκευάσιμα υλικά από την ΠΑ για την επισκευή τους ως §Γ4.1 του 
Παραρτήματος «E» της ΠΕΔ-Β-10083. 

2.4.3.2.2.2 Πιστοποιητικό για το επισκευαστικό κέντρο που αυτός θα καταδείξει ότι είναι του 

κατασκευαστή (ΟΕΜ) των Α/Φ ή εξουσιοδοτημένος επισκευαστικός φορέας από τον ΟΕΜ του Α/Φ 
συμφώνως EU1321 / 2014 Annex II (Part 145) για το Α/Φ ή 14 CFR part 145 (FAA) για το Α/Φ ή 
σύμφωνα με τις κατά τόπους Αρχές Αξιοπλοϊμότητας, που δύναται να εκτελέσουν και να 
πιστοποιήσουν εργασίες στο Α/Φ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη, οι οποίες συμφωνούν με 
αντίστοιχη εξουσιοδότηση, ως §Δ1.4 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

2.4.3.2.2.3 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται ότι το επισκευαστικό κέντρο που 

αυτός θα καταδείξει, είναι πιστοποιημένο κατά AQAP 2110/2220 ή ISO 9001:2015 ή άλλου 
ισοδύναμου ως §Δ1.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

2.4.3.2.2.4 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι πιστοποιημένος από εθνική 

αρχή αξιοπλοϊμότητας για σχεδιασμό (Design Organizational Approval – DOA – EASA Part 21 ή 
ισοδύναμο) και παραγωγή (Production Organizational Approval – POA – EASA Part 21 ή 
ισοδύναμο). Σε περίπτωση προμηθευτή που διαθέτει περισσότερα του ενός επισκευαστικού 
κέντρου, η πιστοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά το κέντρο στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η 
εργασία, αλλά είναι αποδεκτή η ύπαρξη της υπόψη πιστοποίησης εντός της ίδιας εταιρείας. Είναι 
δυνατή η χρήση εξωτερικών φορέων με την ίδια πιστοποίηση, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω 
κατάθεσης του πιστοποιητικού του κατόχου και των εγγράφων της μεταξύ τους συνεργασίας. 

2.4.3.2.2.5 Συμπληρωμένο κατ’ αναλογία το Έντυπο Συμμόρφωσης για τα 

Βαθμολογούμενα Κριτήρια του Παραρτήματος «Β» της ΠΕΔ-Β-10083, οι παραπομπές των 
βαθμολογούμενων κριτηρίων στο εν λόγω Παράρτημα αντιστοιχούν σε πρόσθετες δηλώσεις του 
Αναδόχου όπως περιγράφονται παρακάτω: 

  2.4.3.2.2.5.1 Δήλωση του Προμηθευτή ότι διαθέτει ή συνεργάζεται με επισκευαστικό 

κέντρο το οποίο να είναι εγκεκριμένο (AUTHORIZED WARRANTY SERVICE CENTER) από τον 
κατασκευαστή του Α/Φ για Α/Φ ΕΜΒ-135/145, σύμφωνα με τις προβλέψεις της §Δ1.6 του 
Παραρτήματος «Β» της ΠΕΔ-Β-10083. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχου 
πιστοποιητικού. 

2.4.3.2.2.6 Ο εκάστοτε Ανάδοχος απαιτείται να αναφέρει με δήλωσή του, την υπηρεσία της 

σύμβασης που προτίθενται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. Για τον κάθε υπεργολάβο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η 
δυνατότητα στήριξης στις ικανότητές του, ως απαίτηση παραγράφου 2.2.8, ενώ ταυτόχρονα θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς της παρ. 
2.4.3.2. 

Διευκρινίζεται ότι τόσο τα έντυπα συμμόρφωσης όσο και οι δηλώσεις θα είναι 
υπογεγραμμένα ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού), χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 

2.4.3.2.3 Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς 
υποχρεούται :   
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 2.4.3.2.3.1 Να δηλώσει επακριβώς αν είναι δυνατόν τους προτεινόμενους 
συνεργαζόμενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας. 
 
 2.4.3.2.3.2 Να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών (ως παρ. 
2.2.9.2, περ. Β.10) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων μέσων και εκτέλεσης κάθε 
απαιτούμενης εργασίας.  
 
 2.4.3.2.3.3 Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα : 

 

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

 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
δήλωσης 
συνεργασίας 

    

    

 

2.4.3.2.3.4 Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ορθή 
διεξαγωγή της, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– την προσκόμιση δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους υπεργολάβους. 

2.4.3.2.4 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

2.4.4.1 Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, ήτοι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία και θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προβλέψεις : 

 2.4.4.1.1 Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, θα πρέπει να δίνονται 

σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (χρηματοοικονομικά έξοδα, 
προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις, τυχόν τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση 
εμβάσματος στο εξωτερικό, τυχόν έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων και χημικών αναλύσεων και 
ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες). 

 2.4.4.1.2  Η αναγραφή της τιμής θα γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

 2.4.4.1.3  Πρoσφoρές με τις οποίες δε δίδονται τιμές σε ευρώ (€) ή καθορίζεται μ΄ αυτές 

σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

 2.4.4.1.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

2.4.4.2 Για την κατάθεση της προβλεπόμενης οικονομικής προσφοράς μέσω του Συστήματος 

(ΕΣΗΔΗΣ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου αναδόχου 
θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή για το σύνολο της τετραετίας, ήτοι θα καταχωρηθεί το 
«Συνολικό προς Αξιολόγηση Κόστος της Σύμβασης» της παρ. 2.3.1.2 της παρούσας. Στην 

τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα 
διακήρυξη. 

Η ανωτέρω συνολική τιμή θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
του διαγωνισμού και την κατάταξη των μειοδοτών βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης του παρόντος 
διαγωνισμού. 
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Η προείσπραξη φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε ποσοστό 4% για την προμήθεια υλικών και 8% 
για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον οικονομικό φορέα, ανέρχονται, πλέον του 
Φόρου Εισοδήματος (4% και 8% για προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα), σε 
ποσοστό 6,27868%. 

2.4.4.3 Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν ξεχωριστό έγγραφο 
σε μορφή .pdf, το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον 
δικαιολογητικό εντός του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς και θα αναγράφει τα 
ακόλουθα: 

 2.4.4.3.1 Κόστος Πάγιας Υπηρεσίας §Α1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 

(Βιβλιογραφία)/ ανά έτος. 

 2.4.4.3.2 Κόστος μίας (1) εργατοώρας τεχνικής μελέτης (Engineering Hour) ως Κατά 

Απαίτηση Υπηρεσία §Α2.2 του Παραρτήματος «Α» της (ΠΕΔ-Β-10083)/ανά έτος. 

 2.4.4.3.3 Κόστος Πάγιων Υπηρεσιών §Β1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 

(διαχείριση προγράμματος εν συνεχεία υποστήριξης)/ανά έτος. 

 2.4.4.3.4 Κόστος Πάγιων Υπηρεσιών §Β2 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 

(αξιολόγηση τεχνολογικού/εφοδιαστικού κινδύνου)/ανά έτος. 

 2.4.4.3.5 Κόστος μίας (1) Εργατοημέρας τεχνικής βοήθειας ως Κατά Απαίτηση Υπηρεσία § 

Β4 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 2.4.4.3.6 Κόστος προμήθειας του συνόλου των υλικών ΛΟΖ του Α/Φ ως Πάγιας Υπηρεσίας 

§Γ1.1, που περιγράφονται στην Προσθήκη «4» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 2.4.4.3.7 Κόστος μίας (1) ΩΠ Α/Φ EMB-135LR ως Πάγια Υπηρεσία Χρονοχρέωσης (PBL) 

§Γ2.1α και §Γ2.2, για την επ’ ανταλλαγή επισκευή των υλικών της Προσθήκης «5» του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 2.4.4.3.8 Κόστος μίας (1) ΩΠ Α/Φ EMB-135BJ ως Πάγια Υπηρεσία Χρονοχρέωσης (PBL) 
§Γ2.1β και §Γ2.2, για την επ’ ανταλλαγή επισκευή των υλικών της Προσθήκης «6» του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 2.4.4.3.9 Κόστος μίας (1) ΩΠ Α/Φ EMB-145H ΑΕW&C ως Πάγια Υπηρεσία Χρονοχρέωσης 
(PBL) §Γ2.1γ και §Γ2.2, για την επ’ ανταλλαγή επισκευή των υλικών της Προσθήκης «7» του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 2.4.4.3.10 Μέγιστο κόστος επισκευής ανά υλικό της Πάγιας Υπηρεσία §Γ3.1 Προσθήκης 
«8» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, που περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη 
§Γ3.1.1. 

 2.4.4.3.11 Συνολικό κόστος σε βάθος τετραετίας για την διακίνηση (μεταφορικά) των υλικών 

του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 που αφορούν τα κάτωθι: 

  2.4.4.3.11.1 Αποστολής στην ΠΑ των υλικών ΛΟΖ Προσθήκης «4» ως §Γ1.1 της 

ΠΕΔ-Β-10083. 

  2.4.4.3.11.2 Αποστολής στην ΠΑ κατόπιν επισκευής των υλικών (Repair & Return) 
της Προσθήκης «8» ως §Γ3.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και παρ. 6.1.10 του 
παρόντος. 

 με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP από τον Προμηθευτή στην ΠΑ, η παράδοση αυτών 
στην ΠΑ θα λαμβάνει στο Διεθνής Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος όπως καθορίζεται 
στην §Γ4.1. 

 2.4.4.3.12 Κόστος μίας (1) εργατοώρας (ΕΩ) κανονικού ωραρίου βάσει της οποίας θα 

κοστολογούνται οι επιμέρους εργασίες έκαστης ΠΕ και εφαρμογής τροποποιήσεων, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην τεχνική βιβλιογραφία ως Κατά Απαίτηση Υπηρεσία §Γ6 του Παραρτήματος 
«Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως ορίζεται στην §Γ6.1.2. 
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 2.4.4.3.13 Κόστος μίας (1) ΕΩ κανονικού ωραρίου για τις απρογραμμάτιστες επιπρόσθετες 

εργασίες συντήρησης (Over & Above) ως Κατά Απαίτηση Υπηρεσία §Γ6 του Παραρτήματος «Α» 
της ΠΕΔ-Β-10083 και ως ορίζεται στην §Γ6.1.2. 

 2.4.4.3.14 Κόστος μίας (1) ΕΩ υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης σε αργίες, για 

τις απρογραμμάτιστες επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης (Over & Above) ως Κατά Απαίτηση 
Υπηρεσία §Γ6 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως ορίζεται στην §Γ6.1.2. 
Διευκρινίζεται ότι, το εν λόγω κόστος δε συμμετέχει ενεργά στο κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, 
ως παρ. 2.3 της παρούσας. 

2.4.4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 
χαμηλές), σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται 
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 
Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς (πχ σχετικά με την οικονομία της προμήθειας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τις εργασίες/την 
πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης).  Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

2.4.4.5 Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς δε 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν 
νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.  Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για το 
αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών του, με 
βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική του προσφορά. 

2.4.4.6 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 
(6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται 
ως μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας (εφόσον απαιτείται), κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν 
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα 
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 περί κριτηρίων 
επιλογής, 

ι) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

3.1.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» την 18η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.  

3.1.1.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα 
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης, η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 
συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται 
σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η 
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών 
τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 2.3.2 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται  

στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 
του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την 
έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
ΥΠ/ΠΑ για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 
αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν 
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η 
προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των 
προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς23 η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης 
ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση. 

3.1.2.2 Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το 

ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν 
λόγω σταδίου και η ΥΠ/ΠΑ για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο 
σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 
ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 
103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση 

                                                             
23 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.1.2.3 Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά 
το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της παραγράφου 2.2.4 έως 2.2.8 αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

3.2.2 Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως 

την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η ΕΔΔ, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της 
προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η 
παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 
του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

3.2.3 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

3.2.4 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες 
μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

3.2.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης 
και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

3.2.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την ΕΔΔ, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα 
με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 

εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η ΥΠ/ΠΑ, για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής, κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, 
εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για 
την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί 
με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, 
και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν 
γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής . Κατά 
της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
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αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του 
ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και ενημερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή. 
 
3.3.3 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.3.4 Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την 
υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

3.4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, 
κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

3.4.2 Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

3.4.3 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

3.4.4 Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η ΥΠ/ΠΑ 

για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, 
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος 
της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 
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Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

3.4.5 Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικoύ Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής24. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την 
Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει 
δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.25 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση 
της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου.26 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., 
την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, 
την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 
από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για 
την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.27 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

                                                             
24 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι 

το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία 
μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας».  

25 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
26 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
27 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

3.5.1 Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας ΕΔΔ. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

3.5.2 Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 106 του ν.4412/16, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν 
η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.4412/16, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, προκαταβολής) 

 
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
  
 4.1.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (για το σύνολο της τετραετίας), χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή 
του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 
στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός ή να είναι 
σύμφωνη με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα του Παραρτήματος «IΙΙ» της παρούσας. Τυχόν 
διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής από το Υπόδειγμα της Υπηρεσίας, λόγω χρήσης 
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, 
εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα 
διακήρυξη. 

  4.1.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  

  4.1.1.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή 
της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

  4.1.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

  4.1.1.5 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση / παροχή, η επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

4.1.2  Εγγύηση καλής λειτουργίας :  

 4.1.2.1  Απαιτείται η προσκόμιση «εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
 
  4.1.2.1.1 Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης 

εγγύησης, πλέον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του υλικού (βάσει του 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής). Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος 
της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.  
 
  4.1.2.1.2  Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της καθαρής αξίας του 

συμβατικού αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.  
 
 4.1.2.2  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο 

ανάδοχο μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση. 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

   
4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση 
της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας 
αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή 
της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. 4.6.1.1, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν 
στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα 
υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας 
θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά 
τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

4.6.1.1  Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

4.6.1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

4.6.1.3 Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6.1.4 Ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

4.6.1.5 Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

4.6.1.6 Ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 200, 208 και 

219 του Ν.4412/2016. 

5.1.2 Ειδικότερα, η πληρωμή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16) ή των παρεχόμενων υπηρεσιών (άρθρα 
200 και 219 του Ν.4412/16), 

5.1.3  Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται από 

την ΥΠ/ΠΑ και η εξόφληση θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο 
(Δ.Σούτσου 40). Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προς την Υπηρεσία στο χρόνο που θα 
του ζητηθεί, τον αριθμό λογαριασμού (κατά ΙΒΑΝ) της επιχείρησης και την Τράπεζα μέσω της 
οποίας θα γίνει η εξόφληση. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο θα εκδοθεί ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Το 
αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ. Σούτσου 40, Αθήνα), προβαίνει στην εξόφληση του 
αναδόχου στο λογαριασμό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην απόδοση του Φόρου 
Εισοδήματος. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά του άρθρου 
200 του Ν.4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα 
ζητηθεί από τις αρμόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση, υπηρεσίες. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται: 

5.1.3.1 Βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης (πρωτόκολλο παραλαβής) ανά αντικείμενο ως 

ακολούθως: 

  5.1.3.1.1 Για την Υπηρεσία §Α1 (Βιβλιογραφία) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-

10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. Δεν απαιτείται έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας Α2 
(Μελέτες - Τροποποιήσεις), καθόσον υπερκαλύπτεται από αυτό της Υπηρεσίας Α1. 

  5.1.3.1.2 Για την Υπηρεσία §Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης) του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από το αρμόδιο 
τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

  5.1.3.1.3 Για την Υπηρεσία §Β2 (Τεχνολογικός Κίνδυνος) του Παραρτήματος «Α» 

της ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

5.1.3.1.4 Για την Υπηρεσία §Β4 (Τεχνική Βοήθεια) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-

Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης από αρμόδια Επιτροπή της 112ΠΜ. Σε περίπτωση που ο 
Προμηθευτής κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος της ΠΑ εκδώσει τεχνολογική μελέτη §Β4.2, βεβαίωση 
ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της 
ΔΑΥ. 

5.1.3.1.5 Για την Υπηρεσία §Β5 (Υποστήριξη στον τομέα Ασφαλείας Πτήσεων και 

Εδάφους) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από 
το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

5.1.3.1.6 Για την Υπηρεσία §Γ1 (Προμήθεια Υλικών) του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ-Β-10083, για το σύνολο των υλικών της Προσθήκης «4», πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής εκδοθέν από αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ [Υπηρεσία Ελέγχου Επιτροπών 
Παραλαβών Προμηθειών (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) του 201 ΚΕΦΑ. Ομοίως, για τις Πάγιες Υπηρεσίες §Γ2 και 
§Γ3 που αφορούν στα υλικά των Προσθηκών «5», «6». «7», (επ΄ ανταλλαγής επισκευή) και «8» 
[επιθεώρηση και επισκευή των ιδίων (Repair and Return)], καθώς και για τις κατ’ απαίτηση 
Υπηρεσίες §Γ1.2, §Γ3.2 και §Γ3.3. εκτός αν άλλως ορίζεται στην προβολή της απαίτησης από 
πλευράς ΠΑ. 

5.1.3.1.7 Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ4 (Διακίνηση Υλικών), βεβαίωση ορθής 

εκτέλεσης εκδοθείσα από αρμόδια Επιτροπή του 201 ΚΕΦΑ. 

5.1.3.2 Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 
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5.1.3.3 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση από 

αρμόδια Αρχή (ΑΑΔΕ), ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος για τα χρέη του στη φορολογική διοίκηση. 

5.1.3.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 

5.1.3.5 Γραμμάτιο εισαγωγής-χρέωσης για τις παραδόσεις που αφορούν υλικά.  

5.1.3.6 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και θα 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 5.1.3.3 και 5.1.3.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5.1.4 Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου και επιπρόσθετες σχετικές λεπτομέρειες έχουν ως 

ακολούθως ανά υπηρεσία: 

 5.1.4.1 Για τις Πάγιες Υπηρεσίες: 

  5.1.4.1.1 Oι Πάγιες Υπηρεσίες βάσει PBL θα αποπληρώνονται σε εξαμηνιαία 

χρονικά διαστήματα, από την ενεργοποίηση της Σύμβασης, εντός εξήντα (60) ημερών από την 
σύνταξη αντίστοιχης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης των Πάγιων Υπηρεσιών από την Αναθέτουσα 
Αρχή (ΔΑΥ) της ΠΑ και εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκδώσει αντίστοιχο τιμολόγιο που συμφωνεί με 
την εκμετάλλευση της εν λόγω περιόδου ως κάτωθι: 

Κόστος Πάγιων υπηρεσιών βάσει εξαμηνιαίας εκμετάλλευσης με βάση τις 
ΑFH των Α/Φ ως το άθροισμα των παρακάτω γινομένων:  

5.1.4.1.1.1 PBAFH1 = Κόστος μίας (1) AFH1 Χ AFH1 για το Α/Φ 

ΕΜΒ-135LR. 

5.1.4.1.1.2 PBAFH2 = Κόστος μίας (1) AFH2 Χ AFH2 για το Α/Φ 

ΕΜΒ-135ΒJ. 

5.1.4.1.1.3 PBAFH3 = Κόστος μίας (1) AFH3 Χ AFH3 αθροιστικά 

για τα τέσσερα (4) Α/Φ ΕΜΒ-145H AEW&C. 

  5.1.4.1.2 Oι Πάγιες Υπηρεσίες εκτός χρονοχρέωσης θα αποπληρώνονται εντός 

τριάντα (30) ημερών από την οριστική παραλαβή τους ήτοι από τη σύνταξη αντίστοιχης βεβαίωσης 
ορθής εκτέλεσης αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΥ) της ΠΑ, όπως αναγράφεται ανά 
συμβατικό αντικείμενο στις παρ. 6.1 και 6.2 της παρούσας. 

 5.1.4.2 Η πληρωμή των εκάστοτε Kατά Απαίτηση υπηρεσιών θα εκτελείται εντός εξήντα 
(60) ημερών, από τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου ποσοτικής –ποιοτικής παραλαβής ή 
βεβαίωση ορθής εκτέλεσης από ΠΑ ως καθορίζεται στην παρ. 6.2 της παρούσας και ο Ανάδοχος 
να έχει εκδώσει αντίστοιχο τιμολόγιο που να συμφωνεί με την Οικονομική του Προσφορά και τα 
καθοριζόμενα στην παρ. 5.1 της παρούσας. 

5.1.5 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον : 

 5.1.5.1 Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων 

ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον παρέχοντα την προμήθεια ανάδοχο. 

 5.1.5.2 Με φόρους, δασμούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 

καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων (π.χ. τυχόν 
τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση εμβάσματος στο εξωτερικό).. 

5.1.6 Η πληρωμή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

 5.1.6.1 Στις βεβαιώσεις/πρωτόκολλα δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δεν θα 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών/παράδοση των ειδών. 

 5.1.6.2  Ο ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

δικαιολογητικά. 
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5.1.7 Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την 

υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-
02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 
αίτηση του αναδόχου, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (το 
επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις 
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 

5.1.8 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 

διενέξεων. 

5.1.9 Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,27868%, οι οποίες 

αναλύονται ως κατωτέρω :  

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4 % 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2 % 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00042% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 

0,06% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% 

Σύνολο 6,27868% 

 

5.1.10 Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 

8% για την παροχή υπηρεσιών (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με το άρθρο 64 
παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ η Υπηρεσία 
επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων 
αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους 
(Προς τούτο θα προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή κατάλληλα συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη την αίτηση για την εφαρμογή της εν λόγω διακρατικής σύμβασης και πιστοποιητικό 
φορολογικής κατοικίας). Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολόγησης με 

τη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, ο φόρος εισοδήματος παρακρατείται από την ΠΑ 
και αποδίδεται κατά την εξόφληση αρμοδίως, υπολογιζόμενος ως εξής: 

Π.Φ.Ε. = [Καθαρή Αξία – (Κρατήσεις 6,27868% x Καθαρή Αξία)] x 4% ή 8%, ανά περίπτωση για 
την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 

 
5.1.11 Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται 

σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση 
αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της 
Υπηρεσίας την προκαλούν. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 

5.2.1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

δ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις ως άνω 
περιπτώσεις γ και δ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/201628 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 
συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 
όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.2.2 Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται 
με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
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οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1.01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το 
διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.3  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.2.4 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης.  Ειδικότερα οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.2.5 Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη σύμβαση θα προβλέπεται η επιβολή με μέριμνα της ΔΑΥ, 

ποινικών ρητρών για τις επιπλέον ακόλουθες περιπτώσεις: 
5.2.5.1 Μη επίτευξη της ελάχιστης ετήσιας πτητικής εκμετάλλευσης των Α/Φ όπως ορίστηκε 

στην παρ. 1.3.1 της παρούσας από την ενεργοποίηση της Σύμβασης, η οποία οφείλεται σε 
καθυστερημένη ικανοποίηση των απαιτούμενων υπηρεσιών από πλευράς του Προμηθευτή. 

5.2.5.2 Μη επίτευξη εγγυημένου χρόνου παράδοσης υλικών όπως περιγράφεται στο 
Κεφάλαιο «Γ» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

5.2.5.3 Μη έγκαιρη παροχή υπηρεσιών πάγιου κόστους, που έχουν οριστεί στην §4ε(1) της 

ΠΕΔ-Β-10083 και αναλύονται στο Παράρτημα «Α» αυτής. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες), 6.1. 
Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών), 6.2 (Παραλαβές Ειδών),  6.3 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – Παρεχόμενων υπηρεσιών – Αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο 
εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

6.1.1 Για την Πάγια Υπηρεσία §Α1 (Βιβλιογραφία) του Παραρτήματος «Α» της της ΠΕΔ-Β-10083, 
θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η παράδοση της υπηρεσίας δύναται να λαμβάνει 
χώρα με οποιοδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους: 

6.1.1.1 Με παροχή κωδικών πρόσβασης στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. (Τεχνικής 

Υποστήριξης Οπλικού Συστήματος) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, σε διαδικτυακή 
υπηρεσία (online) με παροχή πρόσβασης στην τεχνική βιβλιογραφία και με τη δυνατότητα 
καταβίβασης (downloading). 

6.1.1.2 Με παράδοση ψηφιακού μέσου αποθήκευσης δεδομένων [Ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά Ψηφιακός Δίσκος (CD ή DVD), USB Flash Memory Stick), στις εγκαταστάσεις της 
ΔΑΥ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, ΤΚ 19200)], στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
Α/Φ - ΑΣΕΠΕ. 

6.1.1.3 Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τις επείγουσες - 
προσωρινές (Αlert - Temporary) ενημερώσεις (E-mail) στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

Η παράδοση της Υπηρεσίας §Α1 (Βιβλιογραφία), θα γίνει αρχικά εντός δύο (2) μηνών από την 
ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ και στη συνέχεια ανά έτος με σημείο αναφοράς την ημερομηνία 
ενεργοποίησης της Σύμβασης. 

6.1.2 Για την Πάγια Υπηρεσία §Α2 (Μελέτες - Τροποποιήσεις) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-
10083, θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η παράδοση της υπηρεσίας θα λαμβάνει 
χώρα με τους κατωτέρω τρόπους: 

6.1.2.1 §Α2.1 με την παροχή κωδικών πρόσβασης στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, σε διαδικτυακή υπηρεσία (online) η οποία περιλαμβάνει  
τις τροποποιήσεις, αρχικά εντός δύο (2) μηνών από την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ και στη 
συνέχεια ανανέωση της πρόσβασης ανά έτος με σημείο αναφοράς την ημερομηνία ενεργοποίησης 
της Σύμβασης. 

6.1.2.2 §Α2.1.1 με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) στο 

αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, εντός εικοσι τεσσάρων 
(24) ωρών από την έκδοση τους. 

6.1.3 Για την Πάγια Υπηρεσία §Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης) του Παραρτήματος 

«Α» της ΠΕΔ-Β-10083, θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η υλοποίηση της 
υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μέσω εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο θα 
κοινοποιήσει μέσω mail, στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της 
ΔΑΥ, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού όπως τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας. Η παράδοση της Υπηρεσίας Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης), θα 
γίνεται με την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ. 

6.1.4 Για την Πάγια Υπηρεσία §Β2 (Τεχνολογικός – Εφοδιαστικός Κίνδυνος) του Παραρτήματος 

«Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η οποία θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η παράδοση θα 
λαμβάνει χώρα με αποστολή  της ετήσιας αναφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (E-mail) στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της 
ΔΑΥ. Η παράδοση της Υπηρεσίας §Β2 (Τεχνολογικός – Εφοδιαστικός Κίνδυνος), θα γίνεται εντός 
τριών (3) μηνών από την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ και στη συνέχεια ανά έτος με σημείο 
αναφοράς την ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τεχνολογικού 
– εφοδιαστικού κινδύνου θα κοινοποιείται αρνητική απάντηση στο αρμόδιο τμήμα της ΔΑΥ. 

6.1.5 Για την Κατά Απαίτηση υπηρεσία §Β3 (Σύνδεσμος ΠΑ) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-

10083, η υλοποίηση της συμβατικής υποχρέωσης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε 
εργοστασιακού φορέα και εντός δύο (2) μηνών από την προβολή της απαίτησης από την ΠΑ, ως 
περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 
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6.1.6 Για την Κατά Απαίτηση Υπηρεσία §Β4 (Τεχνική Βοήθεια) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-

10083, η υλοποίηση της υπηρεσίας θα λαμβάνει χώρα με τους κάτωθι τρόπους: 

6.1.6.1 §Β4.1 κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, ο Ανάδοχος εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών από την προβολή του αιτήματος, θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή 
υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Ο Ανάδοχος κατόπιν αποδοχής της οικονομικής 
προσφοράς του από την ΠΑ, να καταβάλει το μέγιστο των προσπαθειών του, για να ανταποκριθεί 
το συντομότερο δυνατό στο σχετικό αίτημα της τεχνικής βοήθειας, με την αποστολή του 
κατάλληλου προσωπικού, συσκευών και ειδικών εργαλείων από τον Ανάδοχο, ενώ σε περιπτώσεις 
καθηλωτικού συμβάντος η έναρξη των εργασιών θα λαμβάνει χώρα εντός είκοσι τεσσάρων  (24) 
ωρών από αποδοχής της προσφοράς του Προμηθευτή από πλευράς ΠΑ. 

6.1.6.2 §Β4.2 κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ (Request For Technical Information), ο 

Προμηθευτής θα προτείνει πιθανές λύσεις το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από δύο (2) 
ημερολογιακές ημέρες εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά ασφάλεια προσωπικού/πτήσεων, 
κρισιμότητα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης εξοπλισμού, καθήλωση Α/Φ), ή δύο (2) μηνών για  
κοινής προτεραιότητας θέματα. 

6.1.7 Για την Πάγια Υπηρεσία §Β5 (Υποστήριξη στον τομέα Ασφάλειας Πτήσεων- Εδάφους) του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 
παράδοση της υπηρεσίας θα λαμβάνει χώρα  με την παροχή κωδικών πρόσβασης στο 
αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ στο site 
FLY.EMBRAER.COM ή ισοδύναμου ως προς το περιεχόμενο site ή όποιο νεώτερο κατασκευαστεί 
προς αντικατάστασή του. Η παράδοση της Υπηρεσίας § Β5 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια 
Υποστήριξης), θα γίνεται με την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ. 

6.1.8 Για την Υπηρεσία §Γ1 (Προμήθειες Υλικών) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, θα 

υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

6.1.8.1 Για τα υλικά ΛΟΖ της §Γ1.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 με ΑΑ 16 έως 

και 19 της Προσθήκης «4» θα παραδοθούν εντός έξι (6) μηνών από την ενεργοποίηση της 
Σύμβασης. Για τα υπόλοιπα υλικά ΛΟΖ της Προσθήκης «4», η ΠΑ θα υποβάλει στον Προμηθευτή 
ετήσια πρόβλεψη απαιτήσεων προμήθειας, στην οποία θα περιλαμβάνεται η ποσότητα 
προμήθειας και ο απαιτούμενος χρόνος εντός του οποίου θα παραδίδονται τα υλικά. Η εν λόγω 
πρόβλεψη θα υποβληθεί από την ΠΑ αρχικά με την ενεργοποίηση της Σύμβασης και μετά θα 
αποστέλλεται περιοδικά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους για τις απαιτήσεις του ίδιου έτους. 

6.1.8.2 Για τα υλικά τροποποιήσεων §Γ1.2 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, προς 
εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από αντίστοιχες αρχές αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, 
EASA, ANAC) και τροποποιήσεων Service Bulletin, θα προμηθεύονται κατά απαίτηση της ΠΑ, θα 
παραδίδονται ως περιγράφεται στην §Γ1.2.1 Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

Η διακίνηση των ανωτέρω υλικών θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου και έξοδα της ΠΑ με τους εν 
ισχύ όρους Incoterms DAP από τον Προμηθευτή στην ΠΑ. στο Διεθνής Αεροδρόμιο Αθηνών 
Ελευθέριος Βενιζέλος, ως περιγράφεται στην Γ4.1. 

6.1.9 Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ2 [Επ’ ανταλλαγής επισκευή Υλικών εντός Χρονοχρέωσης] των 
Προσθηκών «5», «6» και «7» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η παράδοση των 
εύχρηστων υλικών θα πραγματοποιείται ως : 

6.1.9.1 §Γ2.2.1 στην περίπτωση που το Α/Φ είναι AOG ή επίκειται να τεθεί σε κατάσταση 

AOG από υλικά του Σκάφους εντός 72ωρών λόγω βλάβης κατηγορίας “B” του οικείου MMEL ο 
Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα τεσσάρων 
(4) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  τα 
υλικά που απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.  

6.1.9.2 §Γ2.2.2 στην περίπτωση που το Α/Φ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση AOG από 

υλικά του Σκάφους εντός δέκα (10) ημερών λόγω βλάβης κατηγορίας “C” του οικείου MMEL, ο 
Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός εβδομήντα δύο (72) 
ωρών τα υλικά που απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους 
του. 
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6.1.9.3 §Γ2.2.3 στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης, ή που το Α/Φ επίκειται να τεθεί σε 

κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω βλάβης 
κατηγορίας “D” του οικείου MMEL, ο Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, 
υποχρεούται σε διάστημα εβδομήντα δύο (72) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να 
παραδώσει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών τα υλικά που απαιτούνται  με έναρξη το χρονικό 
σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. 

6.1.9.4 Η αποστολή των εύχρηστων υλικών προς στην ΠΑ θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα 

του Προμηθευτή καθόσον θα συνυπολογιστεί στην προσφορά του Αναδόχου στο μοντέλο 
χρονοχρέωσης ως §Γ2.1 (PBL), με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP από τον Προμηθευτή στην 
ΠΑ, ως καθορίζεται στην §Γ4.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

6.1.9.5 H αποστολή των προς επισκευή υλικών (Core Unit) προς στoν Προμηθευτή στα 

πλαίσια της επ’ ανταλλαγής επισκευής υλικών εντός χρονοχρέωσης (PBL) §Γ2 των Προσθηκών 
«5», «6» και «7» θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ. Η αποστολή του προς επισκευή υλικού 
(Core Unit), από την ΠΑ στον Προμηθευτή, θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από παραλαβής του εύχρηστου. 

6.1.10 Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ3.1 που αφορά την επισκευή (Repair and Return) των υλικών 
της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η διακίνηση των υλικών θα 
πραγματοποιείται ως ακολούθως : 

6.1.10.1 Η αποστολή των εν λόγω υλικών στον Προμηθευτή προς επιθεώρηση-επισκευή 

θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ. 

6.1.10.2 Η επιθεώρηση-επισκευή του υλικού θα πραγματοποιείται εντός του Μέσου Χρόνου 

του κύκλου επισκευής (Turn Around Time) που κατέθεσε στην προσφορά του ο Προμηθευτής. Ως 
χρόνος κύκλου επισκευής λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του υλικού από τον Προμηθευτή 
μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ (μεταφορές κυριότητας) ως καθορίζεται στην §Γ3.1.1 του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

6.1.10.3 Κατόπιν ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ή επισκευής αυτών η παράδοση αυτών 
θα γίνεται με έξοδα της ΠΑ και ευθύνη του Προμηθευτή με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP στο 
Διεθνής Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, ως καθορίζεται στην §Γ4.1 του Παραρτήματος 
«Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

6.1.11 Για την Υπηρεσία §Γ3.2 που αφορά την κατά απαίτηση επισκευή των υλικών της 

Προσθήκης «9» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η διακίνηση των υλικών θα 
πραγματοποιείται ως ακολούθως: 

6.1.11.1 Η αποστολή των εν λόγω υλικών στον Προμηθευτή προς επιθεώρηση-επισκευή 

θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ, ως περιγράφεται στην §Γ3.2.1 του Παραρτήματος «Α» της 
ΠΕΔ-Β-10083. 

6.1.11.2 Η επιθεώρηση-επισκευή του υλικού θα πραγματοποιείται εντός του Μέγιστου 
Χρόνου Επισκευής που κατέθεσε στην προσφορά του ο Προμηθευτής ο οποίος δεν δύναται να 
υπερβαίνει:  

6.1.11.2.1 Τις δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία  αποδοχής της επισκευής 

του υλικού από την Π.Α., σε περιπτώσεις άμεσης απαίτησης. 

6.1.11.2.2 τον έναν (1) μήνα, από την ημερομηνία  αποδοχής της επισκευής του 

υλικού από την Π.Α., σε περιπτώσεις επείγουσας απαίτησης.  

6.1.11.2.3 τους τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία  αποδοχής της επισκευής 

του υλικού από την Π.Α., σε περιπτώσεις απαίτησης κοινής προτεραιότητας. 

6.1.11.3 Κατόπιν ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ή επισκευής αυτών η παράδοση αυτών 

θα γίνεται με έξοδα της ΠΑ και ευθύνη του Προμηθευτή με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP, ως 
καθορίζεται στην §Γ4.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και εντός της προσφοράς. 

6.1.12 Για την Κατά Απαίτηση Υπηρεσία §Γ3.3 που αφορά την προμήθεια των αναλώσιμων 

υλικών της Προσθήκης «10» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η προμήθεια των υλικών 





 

Σελίδα 61 

θα πραγματοποιείται με έξοδα της ΠΑ και ευθύνη του Προμηθευτή με τους εν ισχύ όρους 
Incoterms DAP, ως καθορίζεται στην §Γ4.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

6.1.13 Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ4 (Διακίνηση- Αποδοχή Υλικών) του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ-Β-10083, έχουν καθοριστεί τα εξής: 

6.1.13.1 Το σύνολο της παράδοση των υλικών από τον Προμηθευτή στην ΠΑ θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP στις εγκαταστάσεις στο Διεθνής 
Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με τελικό παραλήπτη την ΠΑ, όπου με μέριμνα της ΠΑ 
θα διενεργούνται ατελώς οι προβλεπόμενες τελωνιακές διατυπώσεις και προώθηση αυτών στις 
εγκαταστάσεις της. Προς αντιμετώπιση κατάστασης AOG εκτός Ελλάδος, δύναται να 
πραγματοποιηθεί η αποστολή των υλικών με τους εν ισχύ όρους Incoterms DDP με ευθύνη - έξοδα 
του αναδόχου όπου υποδειχθεί από την ΠΑ, οι εν λόγω αποστολές δεν δύναται να ξεπερνάν το 
5% των συνολικών αποστολών υλικών.  

6.1.13.2 Πιο αναλυτικά οι διακινήσεις των υλικών στα πλαίσια της εν λόγω Σύμβασης 

διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες που καθορίζουν ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση : 

6.1.13.2.1 Με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή: 

6.1.13.2.1.1 H αποστολή των υλικών στην ΠΑ στα πλαίσια της πάγια 
υπηρεσίας της επ’ ανταλλαγής επισκευής υλικών εντός χρονοχρέωσης (PBL) §Γ2 των Προσθηκών 
«5», «6» και «7» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε στην παρ. 6.1.9 

του παρόντος. 

6.1.13.2.1.2 Η διακίνηση υλικών στο πλαίσιο των παρεχόμενων εγγυήσεων 

ως §Δ2 (Εγγυήσεις) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

6.1.13.2.1.3 Η διακίνηση υλικών στο πλαίσιο των πάγιων υπηρεσιών §Γ4.3 

και Γ4.4 (Μishandling) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

6.1.13.2.2 Με ευθύνη του Προμηθευτή και οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ στα 

πλαίσια της Σύμβασης ΕΣΥ ως κάτωθι: 

6.1.13.2.2.1 Η αποστολή στην ΠΑ των υλικών της πάγιας Υπηρεσίας §Γ1.1 
του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 που αφορούν στα υλικά ΛΟΖ της Προσθήκης «4» του 
ομοίου Παραρτήματος, ως καθορίστηκε σε παρ. 6.1.8 του παρόντος. 

6.1.13.2.2.2 Η αποστολή στην ΠΑ των υλικών που απαιτείται για την 
εφαρμογή τροποποιήσεων, όπως περιγράφεται στην κατά απαίτηση υπηρεσία της §Γ1.2.1 του 
Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε σε παρ. 6.1.8 του παρόντος 

6.1.13.2.2.3 Η αποστολή-επιστροφή στην ΠΑ των επισκευασμένων υλικών 
(Repair & Return) κατόπιν ολοκλήρωσης εργασιών της πάγιας Υπηρεσίας §Γ3.1 Προσθήκης «8» 
του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε σε παρ. 6.1.10.3 του παρόντος. 

6.1.13.2.2.4 Η αποστολή-επιστροφή στην ΠΑ των επισκευασμένων-

επιθεωρημένων υλικών κατόπιν ολοκλήρωσης εργασιών της κατά απαίτησης Υπηρεσίας §Γ3.2 
Προσθήκης «9» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίζεται σε παρ. 6.1.11 του 

παρόντος. 

6.1.13.2.2.5 Η αποστολή των αναλώσιμων υλικών της κατά απαίτησης 
Υπηρεσίας §Γ3.3 Προσθήκης «10» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε 
σε παρ. 6.1.12 του παρόντος. 

6.1.13.2.3 Με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ ως κάτωθι: 

6.1.13.2.3.1 H αποστολή στoν Προμηθευτή των προς επισκευή υλικών (Core 
Unit) στα πλαίσια της πάγια υπηρεσία της επ’ ανταλλαγής επισκευής υλικών εντός χρονοχρέωσης 
(PBL) §Γ2 των Προσθηκών «5», «6» και «7» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως 
καθορίστηκε στην παρ. 6.1.9 του παρόντος. Η αποστολή του προς επισκευή υλικού (Core Unit), 

από την ΠΑ στον Προμηθευτή, θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 
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6.1.13.2.3.2 Η αποστολή στον Προμηθευτή των επισκευασμένων υλικών 

(Repair & Return) προς εκτέλεση εργασιών της πάγιας Υπηρεσίας §Γ3.1 Προσθήκης «8» του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, και ως καθορίστηκε σε παρ. 6.1.10.1 του παρόντος. 

6.1.13.2.3.3 Η αποστολή στον Προμηθευτή των επισκευασμένων-

επιθεωρημένων υλικών προς εκτέλεση εργασιών της κατά απαίτησης Υπηρεσίας §Γ3.2 
Προσθήκης «9» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε σε παρ. 6.1.11.1 

του παρόντος. 
 

6.2  Παραλαβές Ειδών 

6.2.1 Η πιστοποίηση της αποδοχής των συμβατικών αντικειμένων από την ΠΑ θα διενεργείται με 

την έκδοση βεβαιώσεων ορθής εκτέλεσης (πρωτόκολλο παραλαβής) ανά αντικείμενο ως 
ακολούθως: 

6.2.1.1 Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Α1 (Βιβλιογραφία) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-

Β-10083, θα γίνεται  εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη των κωδικών πρόσβασης σε 
διαδικτυακή υπηρεσία (online) με παροχή πρόσβασης στην τεχνική βιβλιογραφία και με την 
δυνατότητα καταβίβασης από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της 
ΔΑΥ. Σε περίπτωση που η παράδοση της γίνει σε ψηφιακού μέσο αποθήκευσης δεδομένων, η  
παραλαβή  θα γίνεται  εντός ενός (1) μήνα από την λήψη. Δεν απαιτείται έκδοση πρωτοκόλλου 
παραλαβής της Υπηρεσίας Α2 (Μελέτες - Τροποποιήσεις), καθόσον υπερκαλύπτεται από αυτό της 
Υπηρεσίας Α1.   

6.2.1.2 Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης) του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, σε ετήσια βάση και εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης. 

6.2.1.3 Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β2 (Τεχνολογικός Κίνδυνος) του Παραρτήματος «Α» 
της ΠΕΔ-Β-10083, θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ 
της ΔΑΥ, σε ετήσια βάση και εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προβλεπόμενης 
αναφοράς. 

6.2.1.4 Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β4 (Τεχνική Βοήθεια) του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ-Β-10083, θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας των εργασιών Β4.1 και την 
ταυτόχρονη έκδοση των απαραιτήτων εντύπων τεκμηρίωσης συντήρησης από πλευράς 
Προμηθευτή, από αρμόδια Επιτροπή της 112ΠΜ. Σε περίπτωση που η ο Προμηθευτής κατόπιν 
αντίστοιχου αιτήματος της ΠΑ εκδώσει τεχνολογική μελέτη §Β4.2, η παραλαβή της θα γίνεται  εντός 
δέκα (10) ημερών από κοινοποιήσεώς της από αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

6.2.1.5 Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β5 (Υποστήριξη στον τομέα Ασφαλείας Πτήσεων και 

Εδάφους) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, θα γίνεται  εντός δέκα (10) ημερών από την 
λήψη των κωδικών πρόσβασης στο site FLY.EMBRAER.COM ή ισοδύναμου ως προς το 
περιεχόμενο site ή όποιο νεώτερο κατασκευαστεί προς αντικατάστασή του, από το αρμόδιο τμήμα 
Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

6.2.1.6 Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Γ1 (Προμήθεια Υλικών) του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ-Β-10083, συνίσταται την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών της Προσθήκης «4», η 
οποία θα διενεργείται για έκαστο από αυτά από την αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ [Υπηρεσία Ελέγχου 
Επιτροπών Παραλαβών Προμηθειών (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) του 201 ΚΕΦΑ με σύνταξη ανάλογου 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του κάθε 
υλικού. Ομοίως θα παραλαμβάνονται και οι Πάγιες Υπηρεσίες §Γ2 και §Γ3 που αφορούν στα υλικά 
των Προσθηκών «5», «6». «7», (επ΄ ανταλλαγής επισκευή) και «8» επιθεώρηση και επισκευή των 
ιδίων (Repair and Return) αντίστοιχα. Επίσης και οι κατ’ απαίτηση Υπηρεσίες §Γ1.2, §Γ3.2 και 
§Γ3.3, εκτός αν άλλως ορίζεται στην προβολή της απαίτησης από πλευράς ΠΑ. 

6.2.1.7 Η παραλαβή της Πάγιας Υπηρεσίας §Γ4 (Διακίνηση Υλικών) συνίσταται στην 

βεβαίωση εκπλήρωσης των εν ισχύ όρων IΝCOTERMS DAP και DDP, για το σύνολο των 
παραλαμβανόμενων από την ΠΑ υλικών, καθώς και των χρόνων παράδοσης αυτών από πλευράς 
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Προμηθευτή. Θα λαμβάνει χώρα με τη με σύνταξη ανάλογης βεβαίωσης από αρμόδια Επιτροπή 
του 201 ΚΕΦΑ σε εξαμηνιαία βάση, στην οποία θα αναγράφονται τα παραληφθέντα υλικά και 
αντιστοίχως η εμπρόθεσμη παράδοση τους και η εκπλήρωση των εν ισχύ όρων INCOTERMS DAP 
και DDP. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Παρεχόμενων υπηρεσιών – Αντικατάσταση 

6.3.1 Για την περίπτωση απόρριψης συμβατικών υλικών: 

6.3.1.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής της ΥΕΕΠΠ/ΠΑ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

6.3.1.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

6.3.1.3 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.1.4 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.3.2 Για την περίπτωση απόρριψης των παρεχόμενων υπηρεσιών: 

6.3.2.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών 
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.4 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

6.3.2.2 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

6.4.1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας για 

κάθε υλικό η λογισμικό που παραδίδει στην ΠΑ: 

6.4.1.1 Για υλικά κατηγορίας NEW - Factory New (εξαιρουμένων των αναλώσιμων) ή 

προερχόμενα από γενική επισκευή τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) έτους από την 
τοποθέτηση του υλικού στο μείζων συγκρότημα ή 300 ΩΠ ή δύο (2) έτη από την παραλαβή του, 
όποιο έρθει πρώτο. 

6.4.1.2  Για υλικά μετά από επισκευή (Repair) τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακούς μήνες 

από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζων συγκρότημα ή ένα (1) έτος από την παραλαβή τους ή 
150 ΩΠ, όποιο έρθει πρώτο. 

6.4.1.3 Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την 

παραλαβή του. 
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Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα ανωτέρω κριτήρια, η όποια παρεχόμενη 
εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του Αναδόχου. 

6.4.2 Ο Προμηθευτής θα εγγυάται ότι στα πλαίσια επισκευών των υλικών θα χρησιμοποιούνται 

ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια και εντός των κατάλληλων κατασκευαστικών 
προδιαγραφών, ή επιτρεπτών διαμορφώσεων του Α/Φ. 

6.4.3 Ανεξάρτητα του χρόνου παραλαβής κάθε υλικού, και στην περίπτωση που διαπιστωθεί 

δυσλειτουργία κατά τη χρήση του από την ΠΑ εντός περιόδου ισχύος της Σύμβασης, θα 
συντάσσεται Αναφορά Ελαττωματικότητας και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών, προκειμένου η ελαττωματικότητα να αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο για 
την ΠΑ. 

6.4.3.1 Ο Προμηθευτής θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της αναφερόμενης 

από την ΠΑ ελαττωματικότητας του υλικού ή των προβλημάτων λογισμικού, μέσω αντικατάστασης 
ή επισκευής τους, εντός του χρόνου που προβλέπεται για την ικανοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
προμήθειας του υλικού ως ορίστηκε στη §Γ.1.2 της ΠΕΔ-Β-10083. 

6.4.3.2 Το κόστος μεταφοράς των υπό εγγύηση υλικών θα βαρύνει τον Προμηθευτή. 

6.4.3.3 Μετά την επισκευή/αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό παραμένει 
σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την 
επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο 
από 6 μήνες. 

6.4.3.4 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι οι εγγυήσεις για τα υλικά ή το λογισμικό που 

αποκτήθηκαν από την ΠΑ εντός της Σύμβασης, ισχύουν έστω και αν αυτά εκτείνονται και πέραν 
του χρόνου εκπνοής της. 

6.4.3.5 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό υλικό ή 

λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό του Α/Φ (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί του οποίου 
ήταν τοποθετημένο, τότε ο Προμηθευτής, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο 
σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την ΠΑ και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό που 
προκάλεσε τη ζημιά. 

          Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 22 

 

 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- 
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) είναι ο 
καθορισμός των απαιτήσεων για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα της Εν Συνεχεία Υποστήριξης 
(Ε.Σ.Υ) σε υλικά και υπηρεσίες, του Σκάφους των Α/Φ EMBRAER που διαθέτει η ΠΑ. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας 
προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται το έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η 
τελευταία εν ισχύ έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής. Σε περίπτωση 
αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, 
υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Συγκεκριμένα, στην παρούσα προδιαγραφή μνημονεύονται τα ακόλουθα έγγραφα: 
 
 α. Ιncoterms 2020: (RULES FOR ANY MODE OF TRANSPORT). 
 
 β. Κανονισμός CLP (EC1272/2008): Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Δεκ 08 για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία των ουσιών και μειγμάτων και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006. 
 
 γ. ASTM-D-3951: (Standard Practice for Commercial Packaging). 
 
 δ. MIL-STD-2073: (Standard Practice for Military Packaging). 
 
 ε. MIL-STD-129: (Military Marking for Shipment and Storage). 
 
 στ. ΑQAP-2110/2220: (NATO Quality Assurance Requirements for Design, 
Development and Production). 
 
 ζ. ISO 9001:2015: (Quality Management Systems – Requirements). 
 
 η. STANAG 4177: (Codification-Uniform System of Data Acquisition). 
 
 θ. STANAG 3150: (Codification-Uniform System of Supply Clasification). 
 
 ι. STANAG 3151: (Codification-Uniform System of Item Identification). 
 
 ια. COMMISION REGULATION (EU) 1321/2014: (On the Continuing Airworthiness of 
Aircraft and Aeronautical Products, Parts and Appliances, and on the Approval of Organizations 
and Personnel Involved in These Tasks). 
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

3. Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
ΕΚ 2195/2002 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό ΕΚ 213/2008 με τον κωδικό CPV: 
50650000-6 «Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό 
εξοπλισμό. 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
4. Για τη βέλτιστη κατανόηση των αναφερομένων στο παρόν, καθορίζονται οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 
 
 α. Σκάφος των Α/Φ EMB-135LR, ΕΜΒ-135BJ & EMB-145H AEW&C:  Αναφέρεται  
στο σύνολο των συστημάτων των Α/Φ, χωρίς να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
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  (1) Τους Αεροκινητήρες {σημειώνεται ότι το περίβλημα (NACELLE) του Α/Κ,  τα 
υποεξαρτήματά του καθώς και το THRUST REVERSER SYSTEM ανήκουν στο Σκάφος και 
συμπεριλαμβάνονται στις προβλέψεις της παρούσας}. 
 
  (2) Το Σύστημα Αποστολής (MISSION SYSTEM) και υποσυστήματα αυτού, των 
Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C {διευκρινίζεται στο Σύστημα Αποστολής ανήκουν τα σημεία στήριξης 
(STRUTS) της κεραίας DOU, τα ηλεκτρικά κυκλώματα και γενικώς όσα στοιχεία δεν περιγράφονται 
στη βιβλιογραφία του κατασκευαστή του Α/Φ}. 
 
 β. Προμηθευτής: Είναι ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί, θα κληθεί να 
υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο της ΕΣΥ των A/Φ ΕΜΒRAER. 
 
 γ. Απαράβατοι όροι - κριτήρια (συμβολίζονται με [ΑΠΑΡ.] στο Παράρτημα «Α» της 
παρούσας ΠΕΔ): Συνιστούν τους απαράβατους και ουσιώδεις όρους και αποτελούν τις βασικές 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Οι όροι αυτοί είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση του έργου 
και εφόσον οποιοσδήποτε από αυτούς δεν πληρείται, ο υποψήφιος Προμηθευτής απορρίπτεται 
κατά τη διαδικασία της προεπιλογής. Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει το Παράρτημα «Ε» την αποδοχή-συμμόρφωση σε καθέναν από τους εν λόγω 
όρους. 
 
 δ. Βαθμολογούμενα κριτήρια (συμβολίζονται με [ΒΑΘΜ.] στο Παράρτημα «Α» της 
παρούσας ΠΕΔ) : Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής, αυξάνεται δε 
μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Τα υπόψη κριτήρια 
κατανέμονται σε δύο κατηγορίες ως ακολούθως:  
 
  (1) Τεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητας- Απόδοσης. 

 
  (2) Τεχνικής Υποστήριξης - Κάλυψης. 
 
 ε. Πάγιες Υπηρεσίες: (συμβολίζονται με [ΠΑ] στο Παράρτημα «Α» της παρούσας 
ΠΕΔ) είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του προγράμματος Εν Συνεχεία 
Υποστήριξης (ΕΣΥ) σε τακτική βάση και αναλύονται ως εξής:  
 
  (1) Υπηρεσίες Πάγιου Κόστος: Είναι οι υπηρεσίες που κοστολογούνται σε πάγια 
βάση, ανεξάρτητα από την πτητική εκμετάλλευση των Α/Φ και περιγράφονται αναλυτικά στις 
παραγράφους Α1, Α2.1, Β1, Β2, B5, Γ1.1, Γ3.1, Γ3.4, Γ3.5, Γ4.1, Γ4.3, Γ4.4, Γ4.5, Γ5, Γ7, Δ1 και 
Δ2 του Παραρτήματος «Α».  
 
  (2) Υπηρεσίες Χρονοχρέωσης: Είναι οι υπηρεσίες των οποίων το κόστος 
υπολογίζεται ως §4κα και περιγράφονται αναλυτικά στην §Γ2 του Παραρτήματος «Α». 
 
 στ. Κατά Απαίτηση Υπηρεσίες: (συμβολίζονται με [ΚΑ] στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ) 
είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ στον Προμηθευτή. Το 
κόστος των εν λόγω υπηρεσιών δε συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των Πάγιων Υπηρεσιών ([ΠΥ]) 
της Σύμβασης και καθορίζεται με τους εξής τρόπους: 
 
  (1) Μέσω οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου για τις υπηρεσίες των 
παραγράφων Α2.2, Β4, Γ1.2, Γ3.6 και Γ6 του Παραρτήματος «Α» . 
 
  (2) Βάσει Τιμοκαταλόγου για την υπηρεσία της παραγράφου Γ3.2 και Γ3.3 του 
Παραρτήματος «Α». 
 
  (3) Αδαπάνως για την ΠΑ για την υπηρεσία παραγράφου Β3 και Γ4.2 του 
Παραρτήματος «Α». 
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 ζ. Προδιαγραφές επιδόσεων: Ως προδιαγραφές επιδόσεων καταγράφονται, εφόσον 
αυτό είναι δυνατό από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε η προδιαγραφή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επίπεδο (Service Level), ανάλογα με το είδος της 
απαιτούμενης υπηρεσίας. 
 
 η. Υλικό: Είναι κάθε υλικό που φέρεται από το Σκάφος και περιλαμβάνεται στην 
τεχνική βιβλιογραφία ΙPC (Illustration Part Catalog). 
 
 θ. ΑOG ή Aircraft on Ground: Σημαίνει αεροσκάφος καθηλωμένο στο έδαφος λόγω 
αποτυχίας προμήθειας υλικών. 
 
 ι. ΩΠ ή Ώρα Πτήσης (AFH ή Aircraft Flight Hours): Ορίζεται το χρονικό διάστημα 
που αρχίζει να προσμετράτε την στιγμή που οι τροχοί του Α/Φ αφήνουν το έδαφος κατά την 
απογείωση (Α/Γ) μέχρι οι τροχοί να ακουμπήσουν πάλι έδαφος κατά την προσγείωση (Π/Γ) του. 
Πιο συγκεκριμένα ανά τύπο Α/Φ οι ΩΠ συμβολίζονται ως κάτωθι : 
 

1. AFH1 του Α/Φ EMB-135LR. 
 

2. AFH2 του Α/Φ ΕΜΒ-135ΒJ. 
 

3. AFH3 του EMB-145H AEW&C. 
 
 ια. Κύκλοι Α/Φ (AFC ή Aircraft Flight Cycle): Ορίζεται ως ένας κύκλος η λειτουργία 

του Α/Φ από την στιγμή που οι τροχοί του Α/Φ αφήνουν το έδαφος κατά την απογείωση (Α/Γ) του 
μέχρι οι τροχοί να ακουμπήσουν πάλι το έδαφος κατά την προσγείωση (Π/Γ) του. Επισημαίνεται 
ότι η διαδικασία του Touch & Go ή του Miss approach που εκτελεί το Α/Φ θα προσμετρείται ως 
ένας (1) Κύκλος λειτουργίας ή AFC. 
 
 ιβ. LLΜ ή Life Limited Materials: Είναι τα υλικά λήξης ορίου ζωής (ΛΟΖ) και λήξης 
ορίου λειτουργίας (ΛΟΛ) του Σκάφους των οποίων η χρήση οριοθετείται βάση ΩΠ και Κύκλων του 
Α/Φ συμφώνως της βιβλιογραφίας αυτού. 
 
 ιγ. Μέθοδος ελέγχου και δοκιμών: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται ώστε να 
διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυμητού με αυτό κριτηρίου αποδοχής. Οι δόκιμες μέθοδοι που 
δύναται να χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων της ΠΑ, είναι οι 
ακόλουθες: 
 
  (1) Inspection (I): Οπτική ή μερική πιστοποίηση ενός συστατικού του 
συστήματος, βασιζόμενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή άλλες μετρητικές μεθόδους, 
για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού. 
 
  (2) Analysis (A): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο 
ικανοποίησης μιας απαίτησης με χρήση υπολογιστικών ή μαθηματικών μοντέλων, ή άλλων 
επιστημονικών μεθόδων προσομοίωσης, ώστε να τεκμηριώνει την πιστοποίηση μιας απαίτησης. 
 
  (3) Demonstration (D): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επίδειξη 
πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με προδιαγεγραμμένα κριτήρια go/no-go. 
 
  (4) Test (T): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο πιστότητας 
ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με χρήση ελέγχων σε προκαθορισμένο περιβάλλον και με 
προδιαγεγραμμένη διαδικασία ελέγχου. 
 
  (5) Review (R): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επισκόπηση 
διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδίασης 
– υλοποίησης ενός συστατικού του συστήματος. 
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 ιδ. Πίνακες Συμμόρφωσης: Είναι τα έντυπα συσχέτισης κάθε υποβληθείσας 
προσφοράς με τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ. Τα έντυπα συσχέτισης είναι γραμμένα 
στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 ιε. EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY – EASA: Είναι η Ευρωπαϊκή 
Ρυθμιστική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. 
 
 ιστ. FEDERAL  AVIATION ADMINISTRATION – FAA: Είναι η Ρυθμιστική Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.  
 
 ιζ. AGENCIA NACIONAL DE AVICAO CIVIL – ANAC: Είναι η Ρυθμιστική Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας.  
 
 ιη. EASA Part 145: Είναι ο ρυθμιστικός κανονισμός της EASΑ για τον τομέα 
συντήρησης των Α/Φ της Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί ένας οργανισμός ώστε να ενταχθεί και να διατηρηθεί στο πιστοποιημένο σύστημα 
συντήρησης Α/Φ και αεροπορικών υλικών της EASA. 
 
 ιθ. OΕΜ: Είναι ο αρχικός κατασκευαστής του υλικού ή του Α/Φ (Original Equipment 
Manufacturer), που έχει λάβει όλες τις απαραίτητες αρχικές πιστοποιήσεις για την κατασκευή / 
επισκευή του υλικού ή του Α/Φ. 
 
 κ. PBL ή Performance Based Logistics: Μοντέλο εγγυημένου χρόνου παράδοσης 
υλικών (Lead Time) και ελάχιστης ετήσιας πτητικής εκμετάλλευσης, με την παροχή υπηρεσιών 
βάση χρονοχρέωσης.  
 
 κα. PBAFH ή Power by Aircraft Flight Hours : Είναι το κόστος των ΩΠ (AFH) το οποίο 
υπολογίζεται ως το γινόμενο των ΩΠ των Α/Φ επί το κόστος μίας (1) ΩΠ. 
 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

5. Η υποστήριξη του Σκάφους των Α/Φ βασίζεται στο πρότυπο εγγυημένου χρόνου 
παράδοσης υλικών (Lead Time) και εγγυημένης ελάχιστης ετήσιας πτητικής εκμετάλλευσης ΩΠ 
των Α/Φ, με κοστολόγηση των πάγιων υπηρεσιών με προκαθορισμένο κόστος και βάσει 
χρονοχρέωσης Performance Based Logistics (PBL). Eπιπρόσθετα υπάρχει πρόβλεψη για κατά 
απαίτηση υπηρεσίες με προκαθορισμένο κόστος (τιμοκατάλογος) ή κατόπιν διαπραγμάτευσης. H 
ελάχιστη ετήσια πτητική εκμετάλλευση των Α/Φ έχει ως εξής: 
 

 α. 400 ΩΠ για το Α/Φ EMB-135LR (S/N 209). 
 
 β. 300 ΩΠ για το Α/Φ EMB-135BJ (S/N 484).  
 
 γ. 800 ΩΠ ως άθροισμα εκμετάλλευσης για το σύνολο των Α/Φ EMB-145H AEW&C 
(S/Ns 374, 671, 729, 757). 
 
 Η Πάγια Υπηρεσία που εξαρτάται από την πτητική εκμετάλλευση των Α/Φ αναλύεται 
στην §Γ2 (Επ’ ανταλλαγή Επισκευή Υλικών εντός PBL), ενώ οι υπόλοιπες Πάγιες Υπηρεσίες είναι 
ανεξάρτητες από την εκμετάλλευση και παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ 
[§Α1 Βιβλιογραφία, §Α2.1 Τροποποιήσεις Μελέτες, §Β1 Διαχείριση Προγράμματος ΕΣΥ, §Β2 
Τεχνολογικός Κίνδυνος, §Β5 Υποστήριξη στον τομέα Ασφάλειας Πτήσεων, §Γ1.1 Προμήθεια 
Υλικών ΛΟΖ, §Γ3.1 Επισκευή Υλικών (Repair & Return) εκτός PBL, §Γ3.4 και §Γ3.5 Ισχύς 
παρεχόμενων Τιμοκαταλόγων Υλικών εκτός Χρονοχρέωσης, §Γ4.1 Διακίνηση Υλικών, §Γ4.3 έως 
§4.5 Διαχείριση Υλικών από Κακό Χειρισμό (Mishandling), §Γ5 Τροποποιήσεις Παραγγελιών 
Υλικών-Υπηρεσιών, §Γ7 Ασφάλεια Εφοδιασμού, §Δ1 Διασφάλιση Ποιότητας και §Δ2 Εγγυήσεις]. 
 
 Οι Κατά Απαίτηση Υπηρεσίες (§Α2.2 Τεχνικές Μελέτες, §Β3 Σύνδεσμος ΠΑ, §Β4 
Τεχνική Βοήθεια, §Γ1.2 Προμήθεια Υλικών Τροποποιήσεων, §Γ3.2 Επισκευή – Επιθεώρηση 
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Υλικών εκτός PBL, §Γ3.3 Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών εκτός PBL, §Γ3.6 Προμήθεια Υλικών 
εκτός PBL και §Γ6 Περιοδικές Επιθεωρήσεις). 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6. Η διάρκεια της Σύμβασης ΕΣΥ με τον Ανάδοχο, είναι τέσσερα (4) έτη. 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

7. Για τη σύνταξη της παρούσας, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: 
 
 α. Η δύναμη των Α/Φ τύπου EMBRAER της Πολεμικής Αεροπορίας η οποία 
περιλαμβάνει ένα (1) Α/Φ τύπου EMB-135LR με S/N 209, ένα (1) Α/Φ τύπου EMB-135BJ με S/N 
484 και τέσσερα (4) Α/Φ τύπου EMB-145H AEW&C με S/Ns 374, 671, 729 και 757. Σε περίπτωση 
μεταπώλησης ή απώλειας κάποιου εκ των Α/Φ της δύναμης , θα πραγματοποιηθεί αναλογική 
τροποποίηση των οικονομικών παραμέτρων της σύμβασης που αφορούν στις πάγιες υπηρεσίες 
μέσω χρονοχρέωσης, ενώ δεν θα υφίσταται καμία μεταβολή στις κατ’ απαίτηση υπηρεσίες. 
 
 β. Για λόγους προγραμματισμού της υποστήριξης των Α/Φ που παρέχεται από τον 
Προμηθευτή, η εκτιμώμενη ετήσια πτητική εκμετάλλευση ανά τύπο Α/Φ κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης και έως την λήξη της είναι η ακόλουθη: 
 
  (1) ΕΜΒ-135LR(S/N 209): 500 ΩΠ ανά έτος. 
 
  (2) EMB-135BJ (S/N 484): 400 ΩΠ ανά έτος. 
 
  (3) EMB-145H AEW&C (S/Ns 374, 671, 729, 757): 250 ΩΠ ανά Α/Φ ανά έτος. 
 
 γ. Η ελάχιστη ετήσια πτητική εκμετάλλευση ανά τύπο Α/Φ έχει ως εξής: 
 

  (1) EMB-135LR (S/N 209): 400 ΩΠ. 
 
  (2) EMB-135BJ (S/N 484): 300 ΩΠ . 
 
  (3) EMB-145H AEW&C (S/Ns 374, 671, 729, 757): 800 ΩΠ ως άθροισμα 
εκμετάλλευσης για το σύνολο των συγκεκριμένων Α/Φ. 
 
 δ. Σε κάθε περίπτωση είτε υπαιτιότητας του προμηθευτή, λόγω μη τήρησης των 
εγγυημένων χρόνων παράδοσης, είτε της ΠΑ, που κατά τη διάρκεια ενός έτους πραγματοποιηθούν 
λιγότερες ΩΠ από τα όρια της §7γ ανωτέρω ανά τύπο Α/Φ τότε το κόστος των Υπηρεσιών 
Χρονοχρέωσης PBAFH (όπως ορίστηκε στην ανωτέρω §3κα) θα υπολογιστεί με βάση τις 
εκτελεσθείσες ΩΠ ανά τύπο Α/Φ. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

8. Για την απρόσκοπτη υποστήριξη του Σκάφους των Α/Φ, απαιτείται από πλευράς 
Προμηθευτή η κάλυψη των υπηρεσιών οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» και 
στις Προσθήκες αυτού όπου και χαρακτηρίζονται (λαμβάνοντας υπόψη δύο (2) κριτήρια διάκρισης) 
ως: 
 
 α. Πάγιες [Π.Α] ή κατά απαίτηση [Κ.Α] με κριτήριο διάκρισης τον τρόπο υποβολής 
τους (σύμφωνα με τους ορισμούς της §4ε και 4στ) . 
 
 β. Απαράβατους όρους [ΑΠΑΡ.] ή [ΑΠΑΡ. ΒΑΘΜ.] με κριτήριο διάκρισης τη 
βαθμολόγηση τους ή μη (σύμφωνα με τους ορισμούς της §4γ και 4δ). 
 
9. Στο Παράρτημα «Β» παρατίθεται ο πίνακας των Κριτηρίων Ανάθεσης - Αξιολόγησης με 
τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας του κάθε όρου. Οι υπόψη όροι έχουν διαχωριστεί σε δύο 
(2) ομάδες, ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας: 
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 α. Κριτήρια Τεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητας- Απόδοσης  με συντελεστή 
βαρύτητας 70%. 
 
 β. Κριτήρια Υποστήριξης – Κάλυψης με συντελεστή βαρύτητας 30%. 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

10. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ικανοποίηση των Απαιτήσεων καθώς και οι σχετικές 
μέθοδοι ελέγχων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην §4ιγ, παρατίθενται στο Παράρτημα «Γ» της 
ΠΕΔ. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

11. Οι προδιαγραφές επιδόσεων των απαιτούμενων υπηρεσιών, είτε πρόκειται για πάγιες 
υπηρεσίες, είτε για υπηρεσίες κατά απαίτηση, παρατίθενται στο Παράρτημα «Δ» της ΠΕΔ. Φορέας 
ελέγχου της απόδοσης θα είναι ο/οι αρμόδιος/οι φορέας/είς της ΠΑ που θα του/ς ανατεθεί η 
παρακολούθηση / υλοποίηση της Σύμβασης 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΡΙΩΝ 

12. Η βαθμολογία των Κριτηρίων Αξιολόγησης, της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου θα είναι 
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι Απαράβατοι Όροι της παρούσας 
ΠΕΔ, και θα αυξάνεται έως 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται τα κριτήρια 
αξιολόγησης ως ορίζεται ανά περίπτωση του Παραρτήματος «Β» της ΠΕΔ. Η τελική βαθμολογία θα 
διαμορφώνεται ανάλογα, με βάση τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης που φαίνεται 
στο Παράρτημα «Β». Τα Κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε Κριτήρια Τεχνικών Προδιαγραφών – 
Ποιότητας- Απόδοσης και σε Κριτήρια Υποστήριξης - Κάλυψης. Η γενική κατανομή της 
βαθμολογίας για τις Ομάδες των κριτηρίων έχει ως εξής: 
 
 α. Κριτήρια Τεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητας - Απόδοσης 70%. 
 
 β. Κριτήρια Υποστήριξης – Κάλυψης 30% 
 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
13. Οι όροι εγγύησης, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικά που 
διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων από τον Αναδόχου υπηρεσιών αναλύονται στο 
Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ. 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«Β»: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
«Γ»: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ  
«Δ»: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
«Ε»: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΡΑΒΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
 
 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 

A/Φ EMB-135/145» 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  Α. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Α1  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α1.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει/ενημερώνει τη  βιβλιογραφία του Σκάφους 

των Α/Φ σε ηλεκτρονική μορφή και θα παρέχει το τυχόν απαραίτητο 

λογισμικό  για την λειτουργία της. Η βιβλιογραφία θα περιλαμβάνει την 

Επιχειρησιακή Βιβλιογραφία (Operational Publication) και τα Τεχνικά 

Δεδομένα (Non Operational Publication) του Σκάφους των Α/Φ που είναι 

απαραίτητα για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση, χρήση, εξυπηρέτηση, 

επιθεώρηση, συντήρηση, δομική ακεραιότητα, εφοδιαστική υποστήριξη, 

επισκευή, τροποποίηση και βελτίωση του Σκάφους καθώς και του 

συναφούς εξοπλισμού αυτού σε όλα τα επίπεδα χρήσης και συντήρησης 

(προληπτικής/διορθωτικής) στον πρώτο (Organizational Level 

Maintenance), δεύτερο (Intermediate Level Maintenance) και τρίτο 

Βαθμό Συντήρησης (Depot Level Maintenance). Οι ενημερώσεις θα 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα εγχειρίδια που περιλαμβάνονται στις 

Προσθήκες «1», «2» και «3» ή ισοδύναμα ως προς το περιεχόμενο 

αυτών καθώς και όποια νεώτερα θα εκδοθούν προς αντικατάσταση  ή 

και συμπλήρωση αυτών. 

 Α1.1.1 Η ηλεκτρονική μορφή της βιβλιογραφίας θα υφίσταται αναρτημένη σε 

διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμη στην ΠΑ 

ή/και θα αποστέλλεται σε οπτικό δίσκο (CD-ROΜ ή DVD). 

 Α1.1.2 Οι ενημερώσεις της βιβλιογραφίας θα είναι συμβατές ως προς τη δομή 
και το περιεχόμενο τους με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις της 
βιβλιογραφίας του Σκάφους.  

 Α1.1.3 Το σύνολο της βιβλιογραφίας καθώς και οι μετέπειτα 
ενημερώσεις/αναθεωρήσεις, θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. 

 Α1.1.4 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι η Π.Α δύναται να διανείμει στην ΕΑΒ A.E 
τη βιβλιογραφία των σκαφών EMB-135/145H,  για αποκλειστική χρήση 
από πλευράς της εταιρίας για την εργοστασιακή συντήρηση των Α/Φ 
EMBRAER  της Π.Α. 

 Α1.1.5 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν είναι ο Κατασκευαστής των 
σκαφών ΕΜΒ-135/145, απαιτείται η προσκόμιση από μέρους του 
έγγραφης βεβαίωσης, υπογεγραμμένης από τον Κατασκευαστή 
(EMBRAER), με την οποία θα πιστοποιείται η πληρότητα και η ακρίβεια 
της παρεχόμενης βιβλιογραφίας και των αναθεωρημένων εκδόσεων. 

Α1.2 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει επείγουσες - προσωρινές (Αlert - 
Temporary) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που 
επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους. 

 Α1.2.1 Οι επείγουσες - προσωρινές (Alert - Temporary)  ενημερώσεις θα 
αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ 
και θα αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι 
προσβάσιμες στην ΠΑ. 

Α1.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Οι περιοδικές αναθεωρήσεις (Revision) της βιβλιογραφίας θα 
πραγματοποιούνται με ετήσια ανανέωση της δυνατότητας πρόσβασης  
της ΠΑ στον διαδικτυακό τόπο (web site) ή/και θα αποστέλλονται σε 
οπτικό δίσκο (CD-ROΜ ή DVD) μία (1) φορά ανά έτος. 
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Α2  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ 

Α2.1 [ΠΑ, 
ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες αλλαγής / βελτίωσης 
της σχεδίασης και τροποποίησης του Σκάφους, αναθεωρώντας τα 
σχετικά προς αυτό εγχειρίδια των Προσθηκών «1», «2» και «3».  

 Α2.1.1 Σε περίπτωση τροποποίησης ασφάλειας πτήσεων ή εδάφους ή 
αξιοπλοϊμότητας που πηγάζει από Airworthiness Directive (FAA. EASA, 
ANAC) ή τροποποίησης Service Bulletin κατηγορίας Alert (ASB), ο 
Προμηθευτής θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ανάλογα με την κρισιμότητα του θέματος, μέσω 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αντίστοιχο φορέα της ΠΑ. 

 Α2.1.2 Ο Προμηθευτής στα τεχνικά δελτία τροποποιήσεων θα περιλαμβάνει: 
• τα Α/Φ που επηρεάζονται, 
• τον λόγο που επιβάλλεται ο λόγος την τροποποίηση, 
• την τεχνική περιγραφή της τροποποίησης, 
• τις απαιτούμενες εργατοώρες για την εφαρμογή της, 
• τις τυχόν απαιτήσεις πρότερης ή ταυτόχρονης εφαρμογής άλλης 
τροποποίησης, 
• το προτεινόμενο χρονικό όριο εφαρμογής, 
• την επίδραση της τροποποίησης στο βάρος και το κέντρο βάρους του 
Α/Φ, 
• τις παραπομπές σε εγχειρίδια και τα επηρεαζόμενα εγχειρίδια, 
• τις αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της τροποποίησης, 
• τα απαιτούμενα υλικά (συλλογές-kits και αναλώσιμα) και ειδικά 
εργαλεία, 
• το κόστος προμήθειας των υλικών και ειδικών εργαλείων. 

Α2.2 
[ΚΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα εκπονεί τεχνικές μελέτες βελτιώσεων και 
τροποποιήσεων του Σκάφους, κατόπιν απαίτησης της ΠΑ, με 
επιπρόσθετο κόστος και χρόνο υλοποίησης οριζόμενα κατά περίπτωση. 
Για το σκοπό αυτό θα καταθέσει στην οικονομική του προσφορά το 
κόστος εργατοώρας (Engineering Hour),  που αφορά στην τεχνική 
μελέτη με βάση την οποία θα τιμολογείται η εν λόγω υπηρεσία. 

   

  Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

Β1  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Β1.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα ορίσει Προσωπικό διαχείρισης προγράμματος και θα 
το εξουσιοδοτήσει να έχει αποκλειστική επικοινωνία με την ΠΑ, 
διαχειριζόμενο όλα τα θέματα υλοποίησης της Σύμβασης ΕΣΥ, με τρόπο 
δεσμευτικό για τον Προμηθευτή. 

Β1.2 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Η επικοινωνία της ΠΑ με τον Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μέσω 
του εξουσιοδοτημένου Προσωπικού διαχείρισης προγράμματος με κάθε 
διαθέσιμο επικοινωνιακό μέσο (τηλεφωνικά, Φαξ, e-mail), οποτεδήποτε 
απαιτείται από την ΠΑ με συνεχή επικοινωνία 24ωρών/7 ημερών. 

 Β1.2.1 Ο διαχειριστής προγράμματος θα επικοινωνεί με την ΠΑ στην Ελληνική 
ή/και στην Αγγλική γλώσσα. 

Β1.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής και η ΠΑ θα πραγματοποιούν σε ετήσια βάση σύσκεψη 
ανασκόπησης, η οποία θα διοργανώνεται εκ περιτροπής στις έδρες των 
αντισυμβαλλομένων. Οι αποφάσεις των συσκέψεων θα καταγράφονται 
σε πρακτικό και η υλοποίησή τους αποτελεί δέσμευση για τους 
αντισυμβαλλόμενους. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα βαρύνουν 
τον εκάστοτε φιλοξενούμενο στη σύσκεψη. 

 Β1.3.1 Οι αντισυμβαλλόμενοι θα υποβάλλουν τα θέματα προς συζήτηση για τη 
σύσκεψη ανασκόπησης, δύο (2) μήνες πριν την υλοποίηση της, για  
εκατέρωθεν προετοιμασία και συντονισμό. 
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 Β1.3.2 Η ΠΑ θα δύναται να συγκαλεί συσκέψεις ανασκόπησης σε έκτακτες 
περιπτώσεις καθώς και όποτε διαπιστώνει μη ικανοποιητική υλοποίηση 
της Σύμβασης ΕΣΥ των Σκαφών. Ο προμηθευτής θα υλοποιεί έκτακτη 
σύσκεψη ανασκόπησης εντός τριάντα (30) ημερών από το αντίστοιχο 
αίτημα της ΠΑ. 

   
Β2  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Β2.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης 
τεχνολογικού/εφοδιαστικού κινδύνου έως επιπέδου συγκροτημάτων 
(LRU) των Σκαφών ΕΜΒ-135/145 καθώς και για το χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό, μέσω αναφορών μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων. 

 Β2.1.1 Για τον σκοπό παραγράφου Β2.1 ο Προμηθευτής θα παρέχει συνεχή 

αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου μέσω ετήσιας αναφοράς,  
διαβαθμίζοντας τον υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό 
κίνδυνο για κάθε LRU των Α/Φ. Ο τεχνολογικός κίνδυνος κάθε 
γεγονότος θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή 
του (π.χ. αλλαγή υποκατασκευαστή, διακοπή γραμμής παραγωγής, 
αδυναμία υποστήριξης λόγω απαξίωσης-obsolescence κλπ.). 

 Β2.1.2 Ο Προμηθευτής σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου ή/και 
αποκλίσεων από τις αρχικές εκτιμήσεις αξιοπιστίας, θα παρέχει  
εναλλακτικές επιλογές αντιμετώπισής του ώστε να εξασφαλίζονται οι 
επιχειρησιακές δυνατότητες των Σκαφών σε συνδυασμό με τη 
βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής τους. Προς επίτευξη τούτου ο 
Προμηθευτής δύναται να προτείνει κατάλληλες μελέτες - τροποποιήσεις, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου Α2. 

   

Β3  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑ 

Β3.1 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να αποστείλει στις 
εγκαταστάσεις του ή/και στις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού κέντρου  
εκπρόσωπο της, ο οποίος θα παρακολουθεί την  υλοποίηση της 
Σύμβασης ΕΣΥ  και τις ΠΕ των Α/Φ αντίστοιχα, εντός δύο (2) μηνών 
από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.  

 Β3.1.1 Ο Προμηθευτής θα διαθέσει στον εκπρόσωπο της ΠΑ κατάλληλο χώρο 
γραφείου με τις απαραίτητες για τη λειτουργία του διευκολύνσεις (Η/Υ, 
τηλέφωνο, fax, internet, κλπ). 

 Β3.1.2 Το κόστος λειτουργίας του γραφείου και των διευκολύνσεων  θα βαρύνει 
τον Προμηθευτή. 

   

Β4  ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Β4.1 
[ΚΑ,ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει τεχνική βοήθεια σε τοποθεσία που θα 
υποδειχθεί από την ΠΑ εντός ή εκτός Ελλάδας, τη διερεύνηση 
περιστατικών ασφαλείας πτήσεων-εδάφους,  την αποκατάσταση 
βλαβών-αστοχιών στο Σκάφος και στο λογισμικό του  καθώς και την 
αποπεράτωση επιθεωρήσεων των Σκαφών διαθέτοντας κατάλληλα 
μέσα και προσωπικό.  

 Β4.1.1 Κατόπιν αιτήματος της ΠΑ, ο Προμηθευτής το συντομότερο δυνατό και 
σε περιπτώσεις καθήλωσης των Σκαφών εντός είκοσι τεσσάρων  (24) 
ωρών, θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών  
τεχνικής βοήθειας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται το συνολικό  κόστος, τα 
μέσα, τον αριθμό - ειδικότητα των τεχνικών που θα συμμετάσχουν και το 
χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους. 
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 Β4.1.2 Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσσάρων  
(24) ωρών, από την αποδοχή της προσφοράς του Αναδόχου, για τις 
επείγουσες περιπτώσεις και εντός του χρόνου που θα αιτηθεί η ΠΑ,  για 
περιπτώσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία 
του Σκάφους. 

 Β4.1.3 Ο Προμηθευτής θα παράσχει στην οικονομική του προσφορά το κόστος 
ανά εργατοημέρα (EH) για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής 
βοήθειας. 

Β4.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ (υποβολή RFTI - Request For 
Technical Information ή ισοδύναμου). 

 Β4.2.1 Ο Προμηθευτής θα εξετάζει τα σχετικά τεχνικά θέματα και θα προτείνει 
πιθανές λύσεις το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από δύο (2) 
ημερολογιακές ημέρες εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά ασφάλεια 
προσωπικού/πτήσεων, κρισιμότητα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης 
εξοπλισμού, καθήλωση Α/Φ), ή δύο (2) μηνών για κοινής 
προτεραιότητας θέματα. Οι απαντήσεις σε απλά ερωτήματα που 
σχετίζονται με την αξιοπλοϊμότητα των Σκαφών (χορήγησης 
παρατάσεων σε υλικά ΛΟΛ-ΛΟΖ ή σε όρια επιθεωρήσεων, Non 
Technical Objections κλπ.) θα είναι άνευ κόστους για την ΠΑ. Σε 
περίπτωση που τα ερωτήματα της ΠΑ απαιτούν τεχνολογική μελέτη, η 
τιμολόγηση της υπηρεσίας θα γίνεται με βάση τις δαπανώμενες από τον 
προμηθευτή εργατοώρες τεχνολογικής μελέτης (Engineering Hours), ως 
παράγραφος Α.2.2. 

   

B5  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Β5.1 [ΠΑ, 
ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί ατυχημάτων 
ή μη αναμενόμενων αστοχιών συστημάτων που παρατηρούνται στα 
Σκάφη και τα συναφή υλικά, κατά την εκμετάλλευσή τους από άλλους 
χρήστες, άνευ κόστους για την ΠΑ, μέσω ελεύθερης πρόσβασης στο site 
FLY.EMBRAER.COM ή ισοδύναμου ως προς το περιεχόμενο site ή 
όποιο νεώτερο κατασκευαστεί προς αντικατάστασή του. 

   

  Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 

Γ1  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Γ1.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 O Προμηθευτής δεσμεύεται να παρέχει το σύνολο των υλικών ΛΟΖ της 
Προσθήκης «4» του παρόντος Παραρτήματος καθώς και όποιων άλλων 
υλικών ΛΟΖ θα προκύψουν λόγω αλλαγής της βιβλιογραφίας. 

 Γ1.1.1 Ο Προμηθευτής θα παραδίδει τα υλικά ΛΟΖ με εναπομείναντα χρόνο 
ζωής τουλάχιστον 90% του προβλεπόμενου ορίου της βιβλιογραφίας, 
εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξει σχετική έγκριση της 
ΠΑ. 

 Γ1.1.2 Πέραν των υλικών με Ιtem No. 16 έως 19 της Προσθήκης ‘’4’’ θα 
παραδοθούν εντός έξι (6) μηνών από την ενεργοποίηση της Σύμβασης, 
η ΠΑ θα υποβάλει στον Προμηθευτή ετήσια πρόβλεψη απαιτήσεων 
προμήθειας για τα υπόλοιπα υλικά της Προσθήκης «4», στην οποία θα 
περιλαμβάνεται η ποσότητα προμήθειας και ο απαιτούμενος χρόνος 
παράδοσης τους. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την 
ενεργοποίηση της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά το 
πρώτο τρίμηνο κάθε έτους για τις απαιτήσεις του ίδιου έτους. 
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 Γ1.1.3 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει τις 
ποσότητες προμήθειας των υλικών της Προσθήκης ‘’4’’, ανάλογα με το 
έτος σύναψης της Σύμβασης και ανάλογα με την εκμετάλλευση των 
Σκαφών με βάση τις απαιτήσεις που απορρέουν από την βιβλιογραφία 
του Σκάφους. 

Γ1.2 [ΚΑ, 
ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής κατά απαίτηση της ΠΑ θα παρέχει το σύνολο των 
απαιτούμενων υλικών για την εφαρμογή οδηγιών Airworthiness 
Directives (από αντίστοιχες αρχές αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, EASA, 
ANAC) και των τροποποιήσεων Service Bulletin με χρόνους παράδοσης 
μικρότερους ή ίσους των καθοριζομένων ως χρόνο εφαρμογής στο 
τεχνικό κείμενο.  

 Γ1.2.1 Η διαδικασία της κατ’ απαίτηση προμήθειας των υλικών τροποποιήσεων 
για την εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από αντίστοιχες 
αρχές αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, EASA, ANAC) και των τροποποιήσεων 
Service Bulletin, απαρτίζεται από τα κάτωθι στάδια:  
α. Την προβολή της απαίτησης από την ΠΑ για την προμήθεια των 
υλικών. 
β. Την υποβολή προσφοράς από τον Προμηθευτή στην ΠΑ από την 
προβολή της απαίτησης. σε χρόνο ανάλογο του είδους της απαίτησης, 
ως ακολούθως: 

- Προς εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από 
αντίστοιχες αρχές αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, EASA, ANAC) και των 
τροποποιήσεων Αlert Service Bulletin, εντός εικοσιτεσσάρων (24) 
ωρών. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin 
προτεραιότητας Recommended εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin 
προτεραιότητας Αnytime εντός τριάντα (30) ημερών. 
γ. Την κατακύρωση της προμήθειας των υλικών στον Προμηθευτή. 
δ. Την αποστολή του υλικού από τον Προμηθευτή ως §Γ4 και 
παράδοση του στην ΠΑ ως ακολούθως : 

- Προς εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από 
αντίστοιχες αρχές αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, EASA, ANAC) και των 
τροποποιήσεων Αlert Service Bulletin, με χρόνο παράδοσης μικρότερο 
ή ίσο των καθοριζομένων ως χρόνο εφαρμογής στο τεχνικό κείμενο. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin 
προτεραιότητας Recommended ως έχει καθοριστεί ως χρόνο 
εφαρμογής στο τεχνικό κείμενο.. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin 
προτεραιότητας Αnytime ως έχει καθοριστεί στην προσφορά του 
Προμηθευτή. 
ε. Στην περίπτωση που απαιτείται η επ’ ανταλλαγή υλικού στα πλαίσια 
των ανωτέρω τεχνικών οδηγιών και τροποποιήσεων η διακίνηση των 
επηρεαζόμενων υλικών θα πραγματοποιείται με ευθύνη και έξοδα της 
ΠΑ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από παραλαβής των 
τροποποιηθέντων/ εύχρηστων υλικών. 

   

Γ2  ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ 
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Γ2.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντέλου χρονοχρέωσης 
PBL, δεσμεύεται για την επ’ ανταλλαγής επισκευή των υλικών κύκλου 
επισκευής των  Προσθηκών ‘’5’’, ‘’6’’ και ‘’7’’, με στόχο την ελάχιστη 
ετήσια πτητική εκμετάλλευσης ως ακολούθως :  
α. Για το Α/Φ EMB-135LR, 400 ΩΠ. 
β. Για το Α/Φ EMB-135BJ, 300 ΩΠ. 
γ. Για τα Α/Φ EMB-145H AEW&C, 800 ΩΠ ως άθροισμα εκμετάλλευσης 
για το σύνολο των συγκεκριμένων Α/Φ. Το σύνολο των ΩΠ που 
αντιστοιχίζονται στα Σκάφη των Α/Φ ΑΣΕΠΕ δύναται να αναλίσκεται από 
οποιοδήποτε S/N Α/Φ. 

Γ2.2 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επ΄ ανταλλαγής επισκευής για τα 
υλικά κύκλου επισκευής των Προσθηκών ‘’5’’, ‘’6’’ και ‘’7’’. Για την 
υποστήριξη των A/Φ βάση του προτύπου εγγυημένου χρόνου 
παράδοσης υλικών (Lead Time), έχουν προβλεφθεί τρείς (3) κλάσεις 
παράδοσης των υλικών όπως παρακάτω : 
α. Αεροσκάφος καθηλωμένο στο έδαφος ή κατάσταση ΑΟG. 
β. Επείγουσα προτεραιότητα. 
γ. Κοινή προτεραιότητα. 

 Γ2.2.1 Άμεση Προτεραιότητα ή Αεροσκάφος καθηλωμένο στο έδαφος 
(κατάσταση ΑΟG) ή επικείμενη καθήλωση εντός 72ωρών (βλάβες 
κατηγορίας “B”): Στην περίπτωση που το Α/Φ είναι AOG ή επίκειται να 

τεθεί σε κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους εντός 72ωρών λόγω 
βλάβης κατηγορίας “B” του οικείου MMEL ο Προμηθευτής κατόπιν 
απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα 
τεσσάρων (4) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει 
εντός  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  τα υλικά που απαιτούνται, με έναρξη 
το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. 

 Γ2.2.2 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ, 
ΒΑΘΜ] 

Επείγουσα  προτεραιότητα όπου επίκειται καθήλωση εντός δέκα 
(10) ημερών (Βλάβες κατηγορίας “C”)  : Στην περίπτωση που το Α/Φ 

επίκειται να τεθεί σε κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους εντός δέκα 
(10) ημερών λόγω βλάβης κατηγορίας “C” του οικείου MMEL, ο 
Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, 
υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να την αποδεχτεί 
και στην συνέχεια να παραδώσει εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών τα 
υλικά που απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της 
απαίτησης εκ μέρους του. 

 Γ2.2.3 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ, 
ΒΑΘΜ] 

Κοινή προτεραιότητα ή επικείμενη καθήλωση εντός εκατόν είκοσι 
(120) ημερών (Βλάβες κατηγορίας “D”)  : Στην περίπτωση μιας κοινής 

απαίτησης, ή  που το Α/Φ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση AOG από 
υλικά του Σκάφους εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω βλάβης 
κατηγορίας “D” του οικείου MMEL, ο Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης 
της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα εβδομήντα δύο 
(72) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός 
σαράντα πέντε (45) ημερών τα υλικά που απαιτούνται  με έναρξη το 
χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. 

 
 

Γ2.2.4 Ο προμηθευτής αποδέχεται ότι η διαδικασία της επ΄ανταλλαγής 
επισκευής έχει ως εξής: 
α. Προβολή της απαίτησης από την ΠΑ για παροχή εύχρηστου υλικού. 
β. Παράδοση του αιτηθέντος υλικού από τον Προμηθευτή στην ΠΑ, σε 
χρόνο ανάλογο του είδους της απαίτησης ως καθορίζεται στην §Γ2.2 

γ. Αποστολή του προς επισκευή υλικού (Core Unit), από την ΠΑ στον 
Προμηθευτή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από παραλαβής του 
εύχρηστου με μέριμνα και έξοδα του της ΠΑ. 

 Γ2.2.5 Η ανταλλαγή των υλικών θα επιφέρει και αλλαγή ιδιοκτησίας των 
υλικών. 
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 Γ2.2.6 Το παρεχόμενο εύχρηστο υλικό δύναται να είναι καινούργιο (New, 
Factory New), ή από επισκευή (Repaired), ή από γενική επισκευή 
(Overhaul), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished). 

 Γ2.2.7 Τα προσφερόμενα επ’ ανταλλαγής υλικά θα πρέπει να είναι εναλλακτά 
με τα προς επισκευή υλικά και τελευταίας διαμόρφωσης από πλευράς 
επειγουσών τροποποιήσεων (Alert/Mandatory Service Bulletins – 
Airworthiness Directives). Σημειώνεται ότι τα υλικά των Προσθηκών ‘’5’’, 
‘’6’’ και ‘’7’’ αφορούν στην τρέχουσα διαμόρφωση των Α/Φ και ότι τυχόν 
μεταβολές που θα προκύψουν σε οποιοδήποτε εξ αυτών (λόγω π.χ 
αναβάθμισης ή εφαρμογής τροποποιήσεων), τόσο έως την 
ενεργοποίηση της Σύμβασης όσο και κατά τη διάρκειά της, θα 
ενσωματώνονται σε αυτές.  

 Γ2.2.8 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι καμία επιπρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση πέραν της χρέωσης PBL δεν θα έχει η ΠΑ για τις υπηρεσίες 
§ Γ2.1 εκτός των κάτωθι περιπτώσεων που αφορούν στο επισκευάσιμο 

υλικό που θα επιστραφεί στον Προμηθευτή: 
α. Μη εφαρμογής επειγουσών τροποποιήσεων (Alert/Mandatory Service 
Bulletins – Airworthiness Directives), για τις οποίες έχει παρέλθει το 
χρονικό όριο εφαρμογής. 
β. Εφαρμογής τροποποιήσεων μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή 
των Α/Φ ή τον κατασκευαστή του υλικού.  
γ. Εμφανούς και πέραν του φυσιολογικού ή επιβεβαιωμένης από 
εξουσιοδοτημένο φορέα επισκευής του υλικού,  φθοράς που να 
οφείλεται σε κακό χειρισμό του ή σε κακή αποθήκευση-συσκευασία ή σε 
μη εκτέλεση προληπτικής συντήρησης ή σε κάθε μορφής απόκλιση από 
τα ποιοτικά πρότυπα που καθορίζει ο κατασκευαστής του υλικού. 

 Γ2.2.9 Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ εμπίπτει σε κάποια 
από τις περιπτώσεις της §Γ2.2.8, η ΠΑ θα καταβάλει επιπρόσθετα 

κόστος το οποίο θα εξετάζεται κατά περίπτωση και δε θα ξεπερνά το 
κόστος επισκευής. 

Γ2.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύχρηστου 
αποθέματος σε οποιοδήποτε από τα υλικά των Προσθηκών «5», «6» και 
«7» εντός της ΠΑ και προκείμενου να αξιοποιηθεί Α/Φ σε χρόνο 
μικρότερο από τα καθοριζόμενα στη §Γ2.2 η ΠΑ θα χρησιμοποιήσει το 
υλικό αυτό σε οποιοδήποτε τύπο Α/Φ EMBRAER. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Προμηθευτής θα διαθέσει το εύχρηστο υλικό με επείγουσα 
προτεραιότητα (Βλάβες κατηγορίας “C”) ή με κοινή προτεραιότητα 
(Βλάβες κατηγορίας “D”) και το εύχρηστο υλικό θα αναπληρώσει το 

απόθεμα της ΠΑ. 

Γ2.4 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι προκείμενου να αξιοποιηθεί Α/Φ σε 
χρόνο μικρότερο από τα καθοριζόμενα §Γ2.2, η ΠΑ δύναται να  
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα υλικά των Προσθηκών «5», «6» 
και «7» από έτερο Α/Φ EMBRAER. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Προμηθευτής θα διαθέσει το εύχρηστο υλικό με επείγουσα 
προτεραιότητα (Βλάβες κατηγορίας “C”) ή με κοινή προτεραιότητα 
(Βλάβες κατηγορίας “D”) και το εύχρηστο υλικό θα τοποθετηθεί στο 

αποψιλωθέν Α/Φ. 

   

Γ3  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ 
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Γ3.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής (REPAIR AND 
RETURN) - επιθεώρησης για το σύνολο των υλικών της Προσθήκης «8» 
(ή εναλλακτά αυτών σύμφωνα με τις επιτρεπτές διαμορφώσεις που 
προβλέπει η τεχνική βιβλιογραφία των κατασκευαστών).  
Tα υλικά με Ιtem No. 1 έως 32 της Προσθήκης ‘’8’’, θα επισκευαστούν 
από τον Προμηθευτή εντός ενός (1) έτους από την ενεργοποίηση της 
Σύμβασης. 
Για τα υπόλοιπα υλικά της Προσθήκης ‘’8’’ με Ιtem No. 33 έως 56, η ΠΑ 
θα υποβάλει στον Προμηθευτή ετήσια πρόβλεψη απαιτήσεων Γενικής 
Επισκευής (Restored-Overhauled), στην οποία θα περιλαμβάνεται η 
ποσότητα προμήθειας και ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης τους. Η 
εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την ενεργοποίηση της 
Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά το πρώτο τρίμηνο κάθε 
έτους για τις απαιτήσεις του ίδιου έτους. 

 Γ3.1.1 Για καθένα από τα υλικά της Προσθήκης «8», ο Προμηθευτής θα 
υποβάλει στην προσφορά του τα ακόλουθα: 
1. Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). 
2. Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις 
STANAG 3150, 3151 & 4177. 
3. Περιγραφή υλικού. 
4. Κωδικός κατασκευαστή. 
5. Κωδικός προμηθευτή. 
6. Μονάδα μέτρησης. 
7. Μονάδα διακίνησης. 
8. Τιμή προμήθειας καινουργούς υλικού. 
9. Μέσος Χρόνος επισκευής (Repair Time). Ως χρόνος 
επισκευής λογίζεται ο χρόνος από την έναρξη μέχρι το πέρας της 
επισκευής-επιθεώρησης. 
10. Μέσος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). Ως 
χρόνος κύκλου επισκευής λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του 
υλικού από τον προμηθευτή μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ 
(μεταφορές κυριότητας). 
11. Μέγιστο κόστος αξιοποίησης (Maximum Repair/ 
Refurbishment / Overhaul Cost) με διακίνηση υλικών με όρους 
Incoterms DAP (Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος). 
12. Κόστος επιθεώρησης (disassembly & inspection cost). 
Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, 
ραδιενεργό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ. 
 
 

Γ3.2 
[ΚΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Η ΠΑ δύναται να προωθεί υλικά προς επισκευή- επιθεώρηση στον 
Προμηθευτή τα υλικά της Προσθήκης «9». Για το λόγο αυτό, ο 
Προμηθευτής θα παρέχει τιμοκατάλογο για την κατ’ απαίτηση της ΠΑ 
προμήθεια ή επισκευή ή επιθεώρηση στον οποίο θα περιλαμβάνονται 
κατ΄ ελάχιστο το 70% των υλικών της Προσθήκης «9», συνοδευόμενη 
για κάθε υλικό με τα επιμέρους στοιχεία της παραγράφου Γ3.1.1. 

επιπλέον πέραν των ανωτέρω να υποβάλλει στην προσφορά του και 
κόστος της επ’ ανταλλαγής επισκευής του υλικού. 
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 Γ3.2.1 Η διαδικασία της κατ’ απαίτηση επισκευής-επιθεώρησης των υλικών της 
Προσθήκης «9», απαρτίζεται από τα κάτωθι στάδια: 
α. την προβολή της απαίτησης από την ΠΑ για  την επισκευή του υλικού. 
Σε αυτήν θα περιλαμβάνεται και τυχόν απαίτηση αναβάθμισης του, προς 
επισκευή υλικού, στην τελευταία διαμόρφωση από πλευράς επειγουσών 
ή μη τροποποιήσεων (Alert/Mandatory Service Bulletins – Airworthiness 
Directives, Recommended/Optional Service Bulletins) 
β. την υποβολή προσφοράς από τον Προμηθευτή στην ΠΑ με βάση 
τους τιμοκαταλόγους παραγράφου Γ3.2, σε χρόνο ανάλογο του είδους 
της απαίτησης ως ακολούθως: 
- εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών (για υλικά άμεσης προτεραιότητας),  
- εντός τριών (3) ημερών (για υλικά επείγουσας  προτεραιότητας) και  
- εντός δέκα πέντε (15) ημερών (για υλικά κοινής  προτεραιότητας).Στην 
προσφορά του ο Προμηθευτής θα συμπεριλαμβάνει την ακριβή 
ημερομηνία απόδοσης από παραλαβής υλικού καθώς και το οριστικό 
κόστος αξιοποίησης για αξιολόγηση και έγκριση από την ΠΑ, το οποίο  
σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο κόστος αξιοποίησης 
του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 
γ. την κατακύρωση της επισκευής του υλικού στον Προμηθευτή. 
δ. την αποστολή του υλικού από την ΠΑ στον Προμηθευτή. 
ε. τα ευρήματα της επιθεώρησης του επισκευασίμου υλικού. 
στ. την αποδοχή/απόρριψη από πλευράς ΠΑ της επισκευής του υλικού. 
ζ. την επισκευή του υλικού και την αποστολή του στην ΠΑ ή την μη 
επισκευή του υλικού και την επιστροφή του ανεπισκεύαστο στην ΠΑ. 

 Γ3.2.2 Οι μέγιστοι χρόνοι επισκευής καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: 
Σε περίπτωση άμεσης απαίτησης του υλικού ο Προμηθευτής θα την 
ικανοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής 
της επισκευής του υλικού (εδάφιο Γ3.2 στ ανωτέρω)  από την Π.Α. 
Σε περίπτωση επείγουσας απαίτησης του υλικού ο Προμηθευτής θα την 
ικανοποιεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αποδοχής της 
επισκευής του υλικού (εδάφιο Γ3.2 στ ανωτέρω)  από την Π.Α. 
Σε περίπτωση απαίτησης κοινής προτεραιότητας του υλικού ο 
Προμηθευτής θα την ικανοποιεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία αποδοχής της επισκευής του υλικού (εδάφιο Γ3.2 στ 
ανωτέρω) από την Π.Α. 

Γ3.3 
[ΚΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει τιμοκατάλογο για την κατ’ απαίτηση της ΠΑ 
προμήθεια αναλωσίμων υλικών (EXPENDABLES) στον οποίο θα 
περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο το 70% των υλικών της Προσθήκης 
«10». Στους τιμοκαταλόγους θα περιλαμβάνεται τυχόν ελάχιστη 
απαιτούμενη ποσότητα παραγγελίας και εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης 
από παραγγελίας της ΠΑ. 

Γ3.4 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 
Οι τιμές και οι χρόνοι που θα αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους 
υλικών θα αναφέρονται στο έτος κατάρτισης της Σύμβασης, θα είναι 
δεσμευτικές και θα αναπροσαρμόζονται ετήσια. Η ισχύς του 
τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου. 
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Γ3.5 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προμήθεια ή  
επισκευή ή επιθεώρηση των υλικών των §Γ3.2 και Γ3.3 από τον 
Προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας υλικών και 
προώθησης επισκευών-επιθεωρήσεων σε τρίτους φορείς, χωρίς 
πρότερη ενημέρωση του Προμηθευτή. Για το λόγο αυτό οι τιμές 
τιμοκαταλόγων αν και δεσμευτικές για τον Προμηθευτή, δεν θα 
αποτελέσουν αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Γ3.6 
[ΚΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής να παρέχει, κατ’ απαίτηση της ΠΑ, υπηρεσίες 
προμήθειας και επισκευών σε όλα τα υλικά τα οποία δεν έχουν 
ενσωματωθεί στους καταλόγους των §Γ3.3 και Γ3.4 και ανήκουν στις 

επιτρεπτές διαμορφώσεις των Α/Φ.  

 Γ3.6.1 
[ΚΑ, 

ΑΠΑΡ, 
ΒΑΘΜ] 

Για τα υλικά τα οποία είναι άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας η 
προσφορά να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα 
των δεκαπέντε (15) ημερών, ενώ για τις απαιτήσεις κοινής 
προτεραιότητας εντός τριάντα (30) ημερών. 

   

Γ4  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Γ4.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει τις υπηρεσίες σήμανσης, συσκευασίας,  
έκδοσης τυχόν απαιτούμενων αδειών εισαγωγής/εξαγωγής και 
διακίνησης των υλικών προς προμήθεια/επισκευή/επ’ ανταλλαγής 
προμήθεια προς τη χώρα. 

  
Γ4.1.1 H αποστολή των υλικών προς την ΠΑ θα γίνεται με τους εν ισχύ όρους 

Incoterms DAP Διεθνής Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, 
όπου με μέριμνα της ΠΑ θα διενεργούνται ατελώς οι προβλεπόμενες 
τελωνιακές διατυπώσεις και προώθηση αυτών στις εγκαταστάσεις του 
201ΚΕΦΑ για οριστική παραλαβή. 
Επιπλέον το 5% των ανωτέρω αποστολών δύναται να πραγματοποιηθεί 
με τους εν ισχύ όρους Incoterms DDP, όπου υποδειχθεί από την ΠΑ 
πανελλαδικώς και παγκοσμίως, η οποία θα αφορά αποκλειστικά 
επείγουσες προμήθειες όταν τα Α/Φ είναι σε κατάσταση ΑΟG εκτός 
Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας, στους χρόνους που καθορίζονται στις § 
Γ2.2.1 έως Γ2.2.3. 

 Γ4.1.2 H αποστολή των προς επισκευή υλικών προς τις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ. 

Γ4.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

 Η ΠΑ, μέσω εκπροσώπων της, δύναται να επιθεωρήσει (ή και να 
παραλάβει) τα υλικά και τις διαδικασίες συσκευασίας στην πηγή, στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή υπό την προϋπόθεση πρότερης 
ενημέρωσης του Προμηθευτή.  

Γ4.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Η ΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη οποιουδήποτε 
υλικού θα πρέπει να το αποδεχτεί ή να το απορρίψει λόγω ποιοτικής 
κατάστασης, ελλειμμάτων, πλεονάσματος, εσφαλμένης αναγνώρισης 
υλικών, ή ζημιάς που οφείλεται σε κακό χειρισμό (mishandling). Σε 
περίπτωση απόρριψης η ΠΑ  θα αποστείλει στον Προμηθευτή Αναφορά 
Διαφοράς με τα ευρήματα της παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας.   
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 Γ4.3.1 Ο Προμηθευτής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τακτοποιήσει 
άνευ κόστους τις διαφορές το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από 
δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Αναφοράς 
Διαφορών. Το κόστος αποκατάστασης της απόκλισης ή της 
ελαττωματικότητας, καθώς και της μεταφοράς του υλικού θα επιβαρύνει 
τον Προμηθευτή. 

Γ4.4 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Αν διαπιστωθεί ζημιά σε παραληφθέν από την ΠΑ εύχρηστο υλικό και 
αποδειχτεί ότι οφείλεται αποκλειστικά σε ελλιπή ή ανεπαρκή συσκευασία 
από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να 
αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το υλικό που έχει υποστεί ζημιά με δικά 
του έξοδα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των 
εξόδων μεταφοράς από και προς την Ελλάδα.  

Γ4.5 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη υλικού που 
προκλήθηκε από κακό χειρισμό (mishandling) ή σε ανεπαρκή-
ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας της ΠΑ, θα γνωστοποιεί άμεσα ή 
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση, 
τα ευρήματά του, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ έκθεση 
ευρημάτων, φωτογραφικό υλικό), τα οποία θα εξετάζονται από την ΠΑ. 

 Γ4.5.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

Κατόπιν αποδοχής του κακού χειρισμού του υλικού από την ΠΑ, θα 
καταβάλετε επιπρόσθετα κόστος το οποίο θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση και δε θα ξεπερνά το κόστος επισκευής ή εφόσον απαιτηθεί 
από την ΠΑ, θα ακολουθείται η διαδικασία όπως καθορίζεται §Γ3.2 προς 
αναπλήρωση του εν λόγου υλικού. 

Γ5  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ5.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα αποδέχεται ότι η ΠΑ με γραπτή ειδοποίηση μπορεί 
να τροποποιήσει ή να ακυρώσει, οποιαδήποτε παραγγελία παροχής 
υλικών/υπηρεσιών που έχει τοποθετήσει. 

 Γ5.1.1 Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών για τις παραγγελίες επ’ ανταλλαγής προμήθειας 
υλικών κοινής προτεραιότητας εντός χρονοχρέωσης και προμήθειας – 
επισκευής – επιθεώρησης εκτός χρονοχρέωσης μετά την τοποθέτηση 
της παραγγελίας, η ΠΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αναδόχου.  

 Γ5.1.2 Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί πέραν των 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της 
παραγγελίας και η ακύρωση οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα της ΠΑ, 
η ΠΑ καθίσταται υπεύθυνη έναντι του Αναδόχου για κάθε ποσό που 
αντιστοιχεί στην έκταση της σχετικής ακυρούμενης παραγγελίας που 
έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της ειδοποίησης ακύρωσης. 

   

Γ6  ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΕ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Γ6.1 
[ΚΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει μέρος της συντήρησης των Α/Φ εκτός του 
συστήματος αποστολής (Mission System), στις εγκαταστάσεις του, ή σε 
Μονάδα της ΠΑ - όταν και σε όποια έκταση απαιτηθεί από την ΠΑ. 

 Γ6.1.1 Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει, χωρίς αποκλειστικά να 
περιορίζεται σε αυτά, τα ακόλουθα : 
- Την παροχή υπηρεσιών προγραμματισμένης συντήρησης και 
περιοδικών επιθεωρήσεων του συνόλου του Α/Φ, εκτός του συστήματος 
Αποστολής (Μission System) και εφαρμογής τροποποιήσεων σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην υφιστάμενη τεχνική βιβλιογραφία. 
- Επιπρόσθετες απρογραμμάτιστες εργασίες συντήρησης (Over & 
Above) προς αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων που δύναται να 
ανακύψουν κατά τις περιοδικές επιθεωρήσεις. 
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 Γ6.1.2 Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ το κόστος εργατοώρας (ΕΩ), το 
οποίο θα παραμείνει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης για 
τα παρακάτω είδη εργασιών,: 
- τιμή εργατοώρας κανονικού ωραρίου βάσει της οποίας θα 
κοστολογούνται οι επιμέρους εργασίες έκαστης ΠΕ  και εφαρμογής 
τροποποιήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική 
βιβλιογραφία. 
- τιμή εργατοώρας κανονικού ωραρίου για τις απρογραμμάτιστες 
επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης (Over & Above). 
- τιμή εργατοώρας υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης σε 
αργίες, για τις απρογραμμάτιστες επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης 
(Over & Above). 

 Γ6.1.3 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι τυχόν ευρήματα κατά τις ΠΕ των Α/Φ επί 
υλικών των Προσθηκών «5», «6» και «7» θα καλύπτονται με επ’ 
ανταλλαγής επισκευή εντός των πάγιων υπηρεσιών της Σύμβασης. 

 Γ6.1.4 Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαθέσει όλα τα ειδικά εργαλεία, 
τις συσκευές και τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των ΠΕ, χωρίς καμία επιβάρυνση για την ΠΑ, σε περίπτωση που αυτά 
δε διατίθενται από την ΠΑ. 

 Γ6.1.5 Κάθε άλλη απαίτηση σε υλικά (αναλώσιμα, MRL, υλικά αποπεράτωσης 
επιπρόσθετων απρογραμμάτιστων εργασιών) ή συσκευές θα εξετάζεται 
κατόπιν οικονομικής προσφοράς του Προμηθευτή.  

Γ6.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ ] 

 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι προ της ανάθεσης από την ΠΑ 
οποιασδήποτε ΠΕ, θα καταρτίζεται Σύμβαση αποκλειστικά για το σκοπό 
αυτό. 
 

   

Γ7  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Γ7.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 
 

 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφοδιαστική της ΠΑ σε 
περιόδους ειρήνης και κρίσεων. Για το λόγο αυτό απαιτείται να δεσμευτεί 
ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της 
ΠΑ συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Σύμβασης. Για την τεκμηρίωση ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει τα 
ακόλουθα:  
 - Κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης  και τους 
περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά − διαμετακόμιση των υπό 
προμήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων και υποσυστημάτων 
αυτών, ιδίως εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες. 
 - Αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών παρεμφερών υλικών από 
τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη − μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες. 
        - Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει περιέλθει στην κατοχή του 
προσφέροντος από κρατικές αρχές και υπηρεσίες. 

   
  Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δ1  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ1.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής και τυχόν υποκατασκευαστές του, με ευθύνη του 
Προμηθευτή, οφείλει την πιστοποιημένη από εξουσιοδοτημένο φορέα 
συμμόρφωση των παρεχόμενων στην ΠΑ υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του AQAP 2110/2220 ή του ISO 9001:2015 ή άλλου 
ισοδύναμου. 
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Δ1.2 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 

 Ο Προμηθευτής, θα παραδίδει στην ΠΑ τα εύχρηστα υλικά, 
προερχόμενα από προμήθεια ή επ’ ανταλλαγής επισκευή ή επισκευή, 
συνοδευόμενα με τα κάτωθι: 
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/παροχής υπηρεσίας, (EASA 
FORM 1, ή FAA FORM 8130-3, ή ισοδύναμο αυτών, πχ Certificate of 
Conformity (CoC) προσυπογραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης 
ποιότητας του Προμηθευτή ή κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς 
φορείς διασφάλισης ποιότητας.  
- Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (IRN ή ισοδύναμο αυτού), 
υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του 
Προμηθευτή. 
- Τεχνική αναφορά ελέγχου, όπου θα αναφέρονται οι μετρήσεις και τα 
δεδομένα της διαδικασίας ελέγχου. Ειδικά για τα επισκευασμένα υλικά 
θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα επιμέρους υλικά 
που αντικαταστάθηκαν, τα οποία θα πρέπει να είναι  καινούρια και εντός 
των προδιαγραφών που καθορίζει ο κατασκευαστής των επισκευασίμων 
υλικών. 
- Μητρώο (Log Card), συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν στο υλικό στην περίπτωση επισκευής. 
- Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης 
του υλικού. 
- Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note). 

Δ1.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 Tα υλικά που παραδίδονται στην ΠΑ και τα επισκευάσιμα υλικά που θα 
προωθούνται στον Προμηθευτή, θα συσκευάζονται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό CLP (ΕC1272/2008) ή ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-
D-3951 και MIL-STD-2073 ή ισοδύναμα, ενώ θα σημαίνονται σύμφωνα 
με το πρότυπο MIL-STD-129 ή ισοδύναμο. 

Δ1.4 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη της πιστοποίησης του 
επισκευαστικού κέντρου που θα αναλάβει τις ΠΕ των Α/Φ και του 
Προσωπικού που θα παρέξει την τεχνική βοήθεια, κατά τα πρότυπα  ΕΚ 
1321/2014 (EASA Part-145) ή FAA ή να είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής 
του Σκάφους. Οι εν λόγω πιστοποιήσεις τεκμηριώνονται ως κατωτέρω: 
 
α. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι ο κατασκευαστής των 
σκαφών (EMBRAER) δεν απαιτείται η κοινοποίηση κανενός 
πιστοποιητικού και κατόπιν πέρατος των εργασιών απαιτείται η έκδοση 
πιστοποιητικού  ‘’CERTIFICATE RELEASE TO SERVICE-CRS’’ ή 
ισοδύναμου. 
β. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι πιστοποιημένος από την 
FAA, απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού  ‘’REPAIR STATION 
CERTIFICATE FAA 145’’, υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με την 
ενότητα ‘’145.61 LIMITED RATINGS’’ του ‘’FAA REPAIR STATION 
LETTER OF COMPLIANCE’’ έχει παρασχεθεί στον Προμηθευτή 
‘’LIMITED RATING’’ από την FAA για τη δυνατότητα εκτέλεσης των 
έργων στον συγκεκριμένο τύπο του Α/Φ (‘’14 CFR PART 145 REPAIR 
STATION/OPERATIONS SPECIFICATIONS PART A003-RATINGS & 
LIMITATIONS’’). Επιπρόσθετα και κατόπιν πέρατος των εργασιών 
απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ‘’FAA FORM 8130 SERIES 
AIRWORTHINESS APPROVAL TAG (AUTHORIZED RELEASE 
CERTIFICATE)’’. 
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γ. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι πιστοποιημένος από 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρας μέλους της EASA σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1321/2014 , απαιτείται η προσκόμιση του 
πιστοποιητικού ‘’APPROVAL CERTIFICATE EASA FORM 3-145’’ υπό 
την προϋπόθεση ότι στο προσαρτημένο πρόγραμμα έγκρισης 
‘’APPROVAL SCHEDULE’’ πιστοποιείται ότι ο Προμηθευτής έχει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης των έργων στον συγκεκριμένο τύπο του Α/Φ. 
Επιπρόσθετα και κατόπιν πέρατος των εργασιών απαιτείται η έκδοση 
πιστοποιητικού ‘’EASA FORM 1  (AUTHORIZED RELEASE 
CERTIFICATE)’’. 

Δ1.5 
[Π.Α, ΑΠΑΡ] 

 Ο Προμηθευτής, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από εθνική αρχή 
αξιοπλοϊμότητας για σχεδιασμό (Design Organizational Approval – DOA 
– EASA Part 21 ή ισοδύναμο) και παραγωγή (Production Organizational 
Approval – POA – EASA Part 21 ή ισοδύναμο). Σε περίπτωση 
προμηθευτή που διαθέτει περισσότερα του ενός επισκευαστικού 
κέντρου, η πιστοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά το κέντρο στο οποίο 
πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία, αλλά είναι αποδεκτή η ύπαρξη της 
υπόψη πιστοποίησης εντός της ίδιας εταιρείας. Είναι δυνατή η χρήση 
εξωτερικών φορέων με την ίδια πιστοποίηση, η οποία θα αποδεικνύεται 
μέσω κατάθεσης του παραστατικού της μεταξύ τους συνεργασίας. 

Δ1.6 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ, 

ΒΑΘΜ] 

 Ο Προμηθευτής να διαθέτει ή να συνεργάζεται με επισκευαστικό κέντρο 
το οποίο να είναι εγκεκριμένο (AUTHORIZED WARRANTY SERVICE 
CENTER) από τον κατασκευαστή του Α/Φ για Α/Φ ΕΜΒ-135/145.Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

Δ1.7 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 
 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει πιστοποιητικά τα οποία θα βεβαιώνουν ότι 
τηρεί πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς που 
λειτουργούν βάσει του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης  ή τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση ή 
ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

   

Δ2  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δ2.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ, 
ΒΑΘΜ] 

 

 Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις 
καλής λειτουργίας για κάθε υλικό η λογισμικό που παραδίδει στην ΠΑ: 
α. Για υλικά κατηγορίας NEW - Factory New (εξαιρουμένων των 
αναλώσιμων) ή προερχόμενα από γενική επισκευή τουλάχιστον χρονική 
περίοδος ενός (1) έτους από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζων 
συγκρότημα ή 300 ΩΠ ή δύο (2) έτη από την παραλαβή του, όποιο έρθει 
πρώτο.  
β. Για υλικά μετά από επισκευή (Repair) τουλάχιστον έξι (6) 
ημερολογιακούς μήνες από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζων 
συγκρότημα ή ένα (1) έτος από την παραλαβή τους ή 150 ΩΠ, όποιο 
έρθει πρώτο. 
γ. Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον ενός (1) 
έτους από την παραλαβή του.  
Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα ανωτέρω 
κριτήρια, η όποια παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του Αναδόχου. 
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Δ2.2 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 
 

 Ο Προμηθευτής θα εγγυάται ότι στα πλαίσια επισκευών των υλικών θα 
χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια και εντός 
των κατάλληλων κατασκευαστικών προδιαγραφών, ή επιτρεπτών 
διαμορφώσεων του Α/Φ.  

Δ2.3 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ] 
 

 Ανεξάρτητα του χρόνου παραλαβής κάθε υλικού, και στην περίπτωση 
που διαπιστωθεί δυσλειτουργία κατά τη χρήση του από την ΠΑ εντός 
περιόδου ισχύος της Σύμβασης, θα συντάσσεται Αναφορά 
Ελαττωματικότητας και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών, προκειμένου η ελαττωματικότητα να 
αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο για την ΠΑ. 

 Δ2.3.1 Ο Προμηθευτής θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της 
αναφερόμενης από την ΠΑ ελαττωματικότητας του υλικού ή των 
προβλημάτων λογισμικού, μέσω αντικατάστασης ή επισκευής τους, 
εντός του χρόνου που προβλέπεται για την ικανοποίηση της αντίστοιχης 
αίτησης προμήθειας του υλικού ως ορίστηκε στη  §Γ.1.2.  

 Δ2.3.2 Το κόστος μεταφοράς των υπό εγγύηση υλικών θα βαρύνει τον 
Προμηθευτή. 

 Δ2.3.3 Μετά την επισκευή/αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό 
παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή 
τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, 
εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από 6 
μήνες. 

 Δ2.3.4 Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι οι εγγυήσεις για τα υλικά ή το λογισμικό 
που αποκτήθηκαν από την ΠΑ εντός της Σύμβασης, ισχύουν έστω και 
αν αυτά εκτείνονται και πέραν του χρόνου εκπνοής της. 

 Δ2.3.5 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό υλικό 
ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό του Α/Φ (στο σύνολό του 
ή εν μέρει) επί του οποίου ήταν τοποθετημένο, τότε ο Προμηθευτής, θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο σύνολό του ή εν 
μέρει) χωρίς κόστος για την ΠΑ και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό που 
προκάλεσε τη ζημιά. 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

 «1» Εγχειρίδια Χρήσης – Τεχνικά Δεδομένα Α/Φ EMB-135LR. 

 «2» Εγχειρίδια Χρήσης – Τεχνικά Δεδομένα Α/Φ EMB-135BJ. 

 «3» Εγχειρίδια Χρήσης – Τεχνικά Δεδομένα Α/Φ EMB-145H AEW&C. 

«4» Υλικά ΛΟΖ προς Προμήθεια. 

«5» Υλικά Α/Φ EMB-135LR προς Επ’ Ανταλλαγής Επισκευή. 

«6» Υλικά Α/Φ EMB-135BJ προς Επ’ Ανταλλαγής Επισκευή. 

«7» Υλικά Α/Φ EMB-145H AEW&C προς Επ’ Ανταλλαγής Επισκευή. 

«8» Υλικά Α/Φ ΕΜΒ-135/145 προς Επισκευή (REPAIR AND RETURN).  

«9» Υλικά Α/Φ ΕΜΒ-135/145 προς Κατ’ Απαίτηση Προμήθεια ή Επισκευή ή Επιθεώρηση. 

«10» Αναλώσιμα Υλικά Α/Φ ΕΜΒ-135/145 προς Κατ’ Απαίτηση Προμήθεια. 
 
 
 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  Α/Φ EMB-135LR 

 

  ΤΙΤΛΟΣ  KΩΔΙΚΟΣ 

1 
(AFCFPM) ACCEPTANCE & FUNCTIONAL CHECK FLIGHT 
PROCEDURE MANUAL 

AFCFPM-135/2911 

2 (AFM) ACFT FLIGHT MANUAL AFM-135/1283-04 JAA 

3 (AOM) ACFT OPERATIONAL MANUAL AOM-145/1114-48 

4 (DDPM) DISPATCH DEVIATIONS PROCEDURE MANUAL DDPM-145/1958-09 

5 (FAM) FLIGHT ATTENDANT MANUAL  FAM-145/1713 

6 
(GP) GENERAL PUBLICATIONS - FERRY FLIGHT TO 
EUROPE 

GP-145/1537 

7 (GP) GENERAL PUBLICATIONS - FUEL CONSERVATION  GP-145/1536 

8 
(GP) GENERAL PUBLICATIONS - UNDERSTANDING VREF 
& APPROACH SPEED  

GP-1971 

9 (GP) GENERAL PUBLICATIONS – EMISSIONS REDUCTION GP-3909 

10 (MMEL) MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST EASA MMEL-145/6042 EASA 

11 (TPRG) TECHNICAL PUBLICATIONS REFERENCE GUIDE TPRG-2264 

12 (OB) OPERATIONAL BULLETINS  

13 (QRH) QUICK REFERENCE HANDBOOK JAA QRH-145/1169-11 JAA 

14 (SOP) STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE SOP-145/1489 

15 (WB) WEIGHT BALANCE  WB-145/1162  

16 (AMM) ACFT MAINTENANCE MANUAL PART I (SDS) AMM-145/1230 

17 (AMM) ACFT MAINTENANCE MANUAL PART II (MPP) AMM-145/1230 

18 (APM) AIRPORT PLANNING MANUAL APM-145/1238 

19 (APUBM) APU BUILDUP MANUAL APUBM-145/1140 

20 (CAFF) CONFIGURATION ACFT FERRY FLIGHT CAFF-145/1284 

21 (CMM) COMPONENT MAINTENANCE MANUAL 
CMM-EMBRAER-ERJ-

135/140/145 

22 (CMM) COMPONENT MAINTENANCE MANUAL CMM-VENDOR 

23 (CPM) CORROSION PREVENTION MANUAL CPM-145/1132 

24 (ESC) EMBRAER STANDARD CATALOG ESC-1638 

25 (FIM) FAULT ISOLATION MANUAL FIM-145/1133 

26 (IB) INFORMATION BULLETIN  IB-135/140/145/145XR 

27 (IB-HAF) INFORMATION BULLETIN HAF  

28 
(IGFER) INSTRUCTION FOR GROUND FIRE 
EXTINGUISHING AND RESCUE  

IGFER-145/1136 

29 (IPC) ILLUSTRATED PARTS CATALOG IPC-145/3806 
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  ΤΙΤΛΟΣ  KΩΔΙΚΟΣ 

30 (ITEM) ILLUSTRATED TOOL & EQUIPMENT MANUAL ITEM-145/1135 

31 (MRB) MAINTENANCE REVIEW BOARD MRB-145/1150 

32 (NDI) NON DESTRUCTIVE INSPECTION  NDI-145/1138 

33 (PIL) PARTS INFORMATION LETTERS PIL-135/140/145/145XR 

34 (PPBM) POWER PLANT BUILDUP MANUAL  PPBM-145/1139 

35 (SB) SERVICE BULLETIN SB 

36 (SB HAF) SERVICE BULLETIN HAF  SB HAF 

37 
(SMRD) SCHEDULED MAINTENANCE REQUIREMENTS 
DOCUMENTS 

SMRD-145/1137 

38 (SNL) SERVICE NEWS LETTER SNL-135/140/145/145XR 

39 (SRM) STRUCTURAL REPAIR MANUAL  SRM-145/1142 

40 (SSM) SYSTEM SCHEMATIC MANUAL  SSM-145/1234 

41 (SWPM) STANDARD WIRING PRACTISE MANUAL SWPM-145/2430 

42 (WM) WIRING MANUAL  WM-145/1296 

43 RAMP  RAMP-145/1141 

44 SM EXECUTIVE PASSENGER CABINE ARRANGEMENT SM 135/1336 

45 (TCS) TASK CARD SYSTEM   

46 (FCSD) FATIGUE CRITICAL STRUCTURAL DOCUMENT FCSD-3572 

47 (SBSA) SERVICE BULLETIN SPECIAL ATTENTION  

48 (DAFAG) DEICING-ANTI ICING FLUID APPLICATION GUIDE 0001 

49 (FOL) FLIGHT OPERATIONS LETTER  

50 (CDS) CUSTOMER DESIGNATION CHANGE CDS-5158 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α/Φ EMB-135BJ 

 

 ΤΙΤΛΟΣ  KΩΔΙΚΟΣ 

1 
(AFCFPM) ACCEPTANCE & FUNCTIONAL CHECK FLIGHT 
PROCEDURE MANUAL 

AFCFPM-135/2911 

2 (AFM) ACFT FLIGHT MANUAL AFM-135/ 1539-02 CTA 

3 (AOM) ACFT OPERATIONAL MANUAL AOM-135/1542-08 

4 (GP) GENERAL PUBLICATIONS- FUEL CONSERVATION  GP-145/1536 

5 
(GP) GENERAL PUBLICATIONS - UNDERSTANDING VREF & 
APPROACH SPEED  

GP-1971 

6 (GP) GENERAL PUBLICATIONS – EMISSIONS REDUCTION GP-3909 

7 (CEOM) CABIN EQUIPMENT OPERATION MANUAL CEOM-135/1629 

8 (MEL) MINIMUM EQUIPMENT LIST CTA MEL-1904 CTA 

9 (MMEL) MASTER MINIMUN EQUIPMENT LIST CTA MMEL-145/1113 CTA 

10 (FOL) FLIGHT OPERATIONS LETTERS LEGACY  

11 (QRH) QUICK REFERENCE HANDBOOK CTA QRH-135/1567-02 CTA 

12 (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURES MANUAL SOP-135/1664 

13 (WB) WEIGHT & BALANCE CTA WB-135/1561 CTA 

14 (AMM) ACFT MAINTENANCE MANUAL PART I (SDS) AMM-6013 

15 (AMM) ACFT MAINTENANCE MANUAL PART II (MPP) AMM-6013 

16 (APM) AIRPORT PLANNING MANUAL APM-1343 

17 (APUBM) APU BUILDUP MANUAL APUBM1545 

18 (CAFF) CONFIGURATION ACFT FERRY FLIGHT CAFF-1284 

19 (CMM) COMPONENT MAINTENANCE MANUAL CMM-LEGACY 

20 (CMM) COMPONENT MAINTENANCE MANUAL 
CMM-VENDOR 

LEGACY 

21 (CPM) CORROSION PREVENTION MANUAL CPM-1457 

22 (ESC) EMBRAER STANDARD CATALOG ESC-1638 

23 (FIM) FAULT ISOALATION MANUAL FIM-1458 

24 (IB) INFORMATION BULLETIN  IB-LEGACY 

25 
(IGFER) INSTRUCTION FOR GROUND FIRE EXTINGUISHING 
AND RESCUE  

IGFER-1548 

26 (IPC) ILLUSTRATED PARTS CATALOG IPC-1566 

27 (ITEM) ILLUSTRATED TOOL & EQUIPMENT MANUAL ITEM-1547 

28 (MFEP) MAINTENANCE FACILITY & EQUIPMENT PLANNING  MFEP-1560 
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 ΤΙΤΛΟΣ  KΩΔΙΚΟΣ 

29 (NDI) NON DESTRUCTIVE INSPECTION  NDI-1456 

30 (PIL) PARTS INFORMATION LETTERS PIL-135/140/145/145XR 

31 (PPBM) POWER PLANT BUILDUP MANUAL  PPBM-1546 

32 (MPG) MAINTENANCE PLANNING  GUIDE MPG-1483 

33 (MPG HAF) MAINTENANCE PLANNING  GUIDE HAF MPG HAF-1483 

34 (CCTC) CABIN CONTAMINATION TROUBLESHOOTING CHART CCTC-4130 

35 (SB) SERVICE BULLETIN LEGACY SB LEGACY 

36 (SB) SERVICE BULLETIN LEGACY HAF SB LEGACY HAF 

37 
(SMRD) SCHEDULED MAINTENANCE REQUIREMENTS 
DOCUMENTS  

SMRD-1533 

38 (DAFAG) DEICING-ANTI ICING FLUID APPLICATION GUIDE 0001 

39 (SNL) SERVICE NEWS LETTERS LEGACY SNL LEGACY 

40 (SRM) STRUCTURAL REPAIR MANUAL  SRM-1422 

41 (SSM) SYSTEM SCHEMATIC MANUAL  SSM-1498 

42 (SSSM) SUPLEMENT SYSTEM SCHEMATIC MANUAL HAF SSSM HAF-1555 

43 (SWPM) STANDARD WIRING PRACTISE MANUAL SWPM-4145 

44 (WM) WIRING MANUAL  WM-1453 

45 (ICS) INTERIOR COMPLETION SPEC ICS-2153 

46 (OB) OPERATIONAL BULLETINS LEGACY  

47 (TCS) TASK CARD SYSTEM   

48 (IMCM) INTERIOR MANUAL CARE AND MAINTENANCE IMCM-3980 

49 (GP) GENERAL PUBLICATIONS - FERRY FLIGHT TO EUROPE GP-135/2931 

50 (GP) GENERAL PUBLICATIONS- ELECTRONIC FLIGHT BAG GP-135/3259 

51 (TPRG) TECHNICAL PUBLICATIONS REFERENCE GUIDE TPRG-4642 

52 (PUBL) PUBLICATION PLAN SCHEDULE REVISION 0003 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 
Εγχειρίδια Χρήσης – Τεχνικά Δεδομένα Α/Φ EMB-145H AEW&C 

 

 ΤΙΤΛΟΣ KΩΔΙΚΟΣ 

1 
(AFCFPM) ACCEPTANCE FUNCTIONAL CHECK FLIGHT 
PROCEDURE MANUAL 

AFCFPM-145/2933 

2 (AFM) AIRPLANE FLIGHT MANUAL AFM-145/1414 

3 (DDPM) DISPATCH DEVIATIONS PROCEDURE MANUAL DDPM-145/1653 

4 (MMEL) MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST MMEL-145/1652 

5 (OB) SET OF OPERATIONAL BULLETINS OB 145-1000 

6 (OM) OPERATIONS MANUAL OM-145/1654 

7 (QRH) QUICK REFERENCE HANDBOOK QRH-145/1655 

8 (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURES MANUAL SOP-145/2257 

9 (SPM) SUPPLEMENTARY PERFORMANCE MANUAL SPM-145/1656 

10 (WB) WEIGHT AND BALANCE MANUAL WB-145/1423 

11 
(GP) GENERAL PUBLICATION – UNDERSTANDING VREF AND 
APPROACH SPEEDS 

GP-1971 

12 
(GP) GENERAL PUBLICATION-EMBRAER TAKEOFF ANALYSIS 
SOFTWARE USERS GUIDE 

GP-145/2551 

13 (GP) GENERAL PUBLICATION-FLIGHT CHARACTERISTICS GP-145/3768 

14 (AMM) AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL PART I AMM-145/1354 (I) 

15 (AMM) AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL PART II AMM-145/1354 (II) 

16 (APUBM) AUXILIARY POWER UNIT BUILDUP MANUAL  APUBM-145/1277 

17 (CRS) CALIBRATION REQUIREMENTS SUMMARY CRS-145/1922 

18 EMBRAER AEW COMPONENT MAINTENANCE MANUALS CMM Embraer-AEW 

19 VENDOR AEW COMPONENT MAINTENANCE MANUALS CMM Vendor-AEW 

20 
 
(CAFF) CONFIGURATION OF AIRCRAFT FOR FERRY FLIGHT 

CAFF-145/1284 

21 (CPM) CORROSION PREVENTION MANUAL CPM-145/1355 

22 (ESC) EMBRAER STANDARD CATALOG ESC-1638 

23 (FIM) FAULT ISOLATION MANUAL FIM-145/1356 
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 ΤΙΤΛΟΣ KΩΔΙΚΟΣ 

24 (IPC) ILLUSTRATED PARTS CATALOG IPC-145/1419 

25 (ITEM) ILLUSTRATED TOOL AND EQUIPT MANUAL ITEM-145/1357 

26 
(IGFER) INSTRUCTIONS FOR GROUND FIRE EXTINGUISHING 
AND RESCUE 

IGFER-145/1366 

27 (LOAP) LIST OF APPLICABLE PUBLICATIONS LOAP-1694 

28 (NDI) NONDESTRUCTIVE INSPECTION MANUAL NDI-145/1358 

29 (PIL) PARTS INFORMATION LETTER 
PIL-
135/140/145/145XR 

30 (PPBM) POWER PLANT BUILDUP MANUAL PPBM-145/1139 

31 RAMP MAINTENANCE MANUAL RAMP-145/1361 

32 
(SMRD) SCHEDULED MAINTENANCE REQUIREMENTS 
DOCUMENT 

SMRD-145/1544 

33 (SB) SERVICE BULLETIN SB 

34 (SB) SERVICE BULLETINS AEW SB AEW 

35 (SNL) SERVICE NEWS LETTERS 
SNL-
135/140/145/145XR 

36 (IB) INFORMATION BULLETIN IB-135/140/145/145XR 

37 (SRM) STRUCTURAL REPAIR MANUAL SRM-145/1364 

38 (SSM) STRUCTURAL SCHEMATIC MANUAL SSM-145/1363 

39 (WM) WIRING MANUAL WM-145/1362 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 

ΥΛΙΚΑ ΛΟΖ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Item 
No 

Part Number ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΟΥ Interval Effectivity QTY 

1 234A0101 Pressurization Air Filter Element 
2 YE EMB-145H 

14 
36MO/3200FH EMB-135LR/BJ 

2 24-90330 HPP Compressor 2000 OH EMB-145H 4 

3 98-92340 
Refrigerant Low Pressure 
Switch 

2000 OH EMB-145H 4 

4 CCY42HP 
Receiver/Filter/Drier Filter 
Element 

4000 OH EMB-145H 4 

5 99-92340-1 
Refrigerant High Pressure 
Switch 

2000 OH EMB-145H 4 

6 242-91340-1 Thermostatic Expansion Valve 2000 OH EMB-145H 4 

7 EMB1007 
Exhaust Hoses of the Electronic 
Bay Compartment 

15 YE EMB-145H 6 

8 500233 INS/GPS Battery 12 MO EMB-145H 40 

9 810-2008/K 
CVR ULB Battery  

6 YE EMB-135/145 12 
FDR ULB Battery 

10 
452-0133 

ELT Battery 
5 YE EMB-145H 4 

ELT90A-2560-102-
001 

48MO EMB-135LR/BJ 2 

11 RT-A1200 
Cockpit Portable Fire Ext. 

12 YE EMB-135/145 8 
Cabin Portable Fire Ext. 

12 100-9750 Cabin Portable Fire Ext. (Rear) 6YE /12 YE EMB-145H 4 

13 BA21741GSR-2 Potrable Fire Ext. 120MO EMB-135BJ 1 

14 30903920 
Engine/APU Fire Ext. Bottle 
Cartridge  

9 YE from date 
of manufacture 
or 6 YE from 

install 

EMB-135/145 36 

15 30903870 
Baggage Compartment Fire Ext. 
Bottle Cartridges (high rate and 
metering) 

120MO EMB-135LR/BJ 4 

16 37-751808 Front Bladder left   

 7000 FH/8 YE   EMB-145H 

1 

17 27-751808 Front Bladder right   1 

18 38-751808 Rear Bladder left   1 

19 28-751808 Rear Bladder right   1 

20 CA 01959A Aft Fuel Tank Air Filters 1 YE 
EMB-135BJ,    
EMB-145H 

90 

21 702116-1 FMS Computer Battery 36MO  EMB-135BJ 4 

22 
117033-02 or 803000-

22                  
Chemical Oxygen Generator 10 YE/ 15 YE EMB-145H 10 

23 15-40F Protective Breathing Equipment 10 YE EMB-135/145 16 

24 802300-14 Protective Breathing Equipment 10 YE EMB-135BJ 1 

25 155818-1 
Torque Motor Dual Valve Air 
Filters 

4000 FH/3 YE EMB-145H 8 

26 RS1157-1 Waste Drain Valve O'RING 12/18M0 EMB-135LR/BJ 10 

27 2152-0088-1 Waste Drain Valve Cap Seal 48/60MO EMB-135LR/BJ 2 

28 770021 Water Filter Cartridge 12MO EMB-135BJ 8 

29 4950618 APU Fuel Filter 1200/1500 AH EMB-135/145 6 

30 4951420 APU Oil Filters 2 YE EMB-145H 16 

31 4951542 APU Oil Filters 24 MO EMB-135LR/BJ 4 

32 23080-1982 APU Starter/Generator Brushes 800AH EMB-135LR 8 
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Item 
No 

Part Number ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΟΥ Interval Effectivity QTY 

33 55-14-3003-1 EMDP brushes 6000FH EMB-135/145 8 

34 4441009-050 Crew oxygen cylinder 15YE EMB-135/145 2 

 

 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145»  

 

ΥΛΙΚΑ Α/Φ EMB-135LR ΠΡΟΣ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

IT
E

M
 N

O
 

(1) 
CH 

(2) 
PART NUMBER 

(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

1 21 526484 FAN, ELECTRONIC COMPARTMENT ROTRON INC 

2 21 120-50013-003 VALVE ASSY-UNIDIRECTIONAL EMBRAER 

3 21 145-20422-403 
VALVE, COCKPIT WARM AIR FEED 
(LH) 

EMBRAER 

4 21 145-20422-404 
VALVE, COCKPIT WARM AIR FEED 
(RH) 

EMBRAER 

5 21 145-22301-401 VALVE, GASPER SHUTOFF EMBRAER 

6 21 145-25697-405 VALVE, AIR COND. DISTRIBUTION EMBRAER 

7 21 145-25698-407 VALVE ASSY, AIR CONDITIONING EMBRAER 

8 21 145-26259-411 VALVE ASSY (LH) EMBRAER 

9 21 145-26259-412 VALVE ASSY (RH) EMBRAER 

10 21 145-26269-405 VALVE, RAM AIR CHECK EMBRAER 

11 21 2014AB1 
MODULE, CABIN PRESSURE 
ACQUISITION 

ROSEMOUNT 

12 21 2097K021100 
ELECTROPNEUMATIC OUTFLOW 
VALVE 

LIEBHERR S.A. 

13 21 2099L021100 VALVE, PNEUMATIC OUTFLOW LIEBHERR S.A. 

14 21 38E109-20A VALVE, PRESSURE REGULATOR TRW LUCAS 

15 21 4800-112 PUSH-BUTTON SWITCH,4PDT,ALT EATON CORP 

16 21 806349-5 WATER COLLECTOR, LH HAMILTON 

17 21 806349-6 WATER COLLECTOR, RH HAMILTON 

18 21 812546-4 TEMPERATURE CONTROL MODULE HAMILTON 

19 21 815240-3 MACHINE, AIR CYCLE HAMILTON 

20 21 816604-2 VALVE, PRESSURE REGULATING HAMILTON 

21 21 816630-1 HEAT EXCHANGER, LH HAMILTON 

22 21 816630-2 HEAT EXCHANGER, RH HAMILTON 

23 21 816650-1 CONDENSER/MIXER, LH HAMILTON 

24 21 816650-2 CONDENSER/MIXER, RH HAMILTON 

25 21 912R0301 
UNIT,CONTROL ASSY-MANUAL 
PRESSURE 

LIEBHERR S.A. 

26 21 92185A010200 CONTROLLER, DIGITAL LIEBHERR S.A. 

27 21 AE1115A00 FAN, RECIRCULATION & GASPER TECHNOFAN 

28 21 BYLB51971-1 VALVE, SHUTOFF BARBER-COLMAN 

29 21 C142398-4-006 
CONTROLLER, DIGITAL 
TEMPERATURE 

HAMILTON 

30 21 C143123-6 
VALVE, TEMPERATURE CONTROL 
DUAL 

HAMILTON 

31 21 SYLC51836-1 ACTUATOR, LINEAR BARBER-COLMAN 

32 22 4006719-906 MOD N 
ACTUATOR,ELECTROMECHANICAL 
ASSY-ELE 

HONEYWELL INC 

33 22 7003897-925 CONTROLLER, AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

34 22 7021170-951 MOD.B 
CONTROLLER, AUTOFLIGHT 
GUIDANCE 

HONEYWELL INC. 

35 23 5483-1-8 HANDSET/CRADLE, ATTENDANT AVTECH 





 

Σελίδα 97 

IT
E

M
 N

O
 

(1) 
CH 

(2) 
PART NUMBER 

(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

36 23 120-29580-001 
SUPPORT ASSY,MICROPHONE AND 
PHONE 

EMBRAER 

37 23 5482-1 MOD.D PASSENGER ADDRESS AMPLIFIER AVTECH 

38 23 602-3375 DYNAMIC MICROPHONE ELECTRO-VOICE 

39 23 7013270-965 RMU PANEL HONEYWELL INC. 

40 23 7510700-665 VHF COMM UNIT HONEYWELL INC. 

41 23 7511001-939 DIGITAL AUDIO PANEL HONEYWELL INC. 

42 23 7513000-835 BACKUP TUNING UNIT HONEYWELL INC. 

43 23 980-6022-001 RECORDER, COCKPIT VOICE (CVR) ALLIED SIGNAL 

44 23 980-6113-005 MICROPHONE, AREA ALLIED SIGNAL 

45 23 980-6117-006 PANEL, CONTROL ALLIED SIGNAL 

46 23 H10-60 
HEADSET/MICROPHONE ASSY, 
H10-60 

CLARK DAVID 

47 24 135-01226-401 BACKUP BATTERY RELAY BOX EMBRAER 

48 24 145-21589-401 
HARNESS W402,GEN 2 E 3 
CONTROL 

EMBRAER 

49 24 145-22763-401 
HARNESS W401,GEN 1 E 4 
CONTROL 

EMBRAER 

50 24 145-26921-401 
HARNESS W315 APU CONTROL 
TAIL 

EMBRAER 

51 24 145-31116-401 BATTERY 1 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

52 24 145-31118-401 BATTERY 2 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

53 24 23080-013A STARTER GENERATOR, APU GOODRICH 

54 24 30086-011 GENERATOR, 400A/28 VDC TRW LUCAS 

55 24 51525-014A UNIT, GENERATOR CONTROL (APU) TRW LUCAS 

56 24 51545-002A GENERATOR CONTROL UNIT GOODRICH 

57 24 PC-251-123F INVERTER, STATIC FLITE-TRONICS 

58 25 03100-01-0 
ACTUATOR, ELECTRICAL, PILOT 
SEAT 

CRESYSTEM 

59 25 123-18641-403 NOTES TABLE ASSY EMBRAER 

60 25 145-33666-401 STOP REAR ASSY-PILOT SEAT EMBRAER 

61 25 145-33666-402 STOP REAR ASSY - COPILOT SEAT EMBRAER 

62 25 145-33665-401 STOP FRONT ASSY EMBRAER 

63 25 147110-39 CABLE,EQUIPPED SHORT SICMA 

64 25 147110-40 CABLE,EQUIPPED LONG SICMA 

65 25 ELT 96A 2560 000 000 
EMERGENCY LOCATOR 
TRANSMITTER 

SATORI 

66 25 145-32426-401 ELT MODULE INSTL, MAIN PANEL EMBRAER 

67 25 P2-07-0009-520 FLASHLIGHT, SYSTEM (28V) DME 

68 25 R1450200-001 SUNVISOR, ASSY ROSEN 

69 26 902081 MODULE, FIRE CONTROL ENG-APU MEGGITT 

70 26 1-7054-2 SWITCH, ENGINE FIRE AVIAC 

71 26 2-7054-2 SWITCH, ENGINE FIRE AVIAC 

72 26 30100050-5 APU FIREX BOTTLE PACIFIC SCIENT 

73 26 33600057-5 ENGINE FIREX BOTTLE PACIFIC SCIENT 

74 26 33700027-1 FIRE BOTTLE-224 CU.IN. PACIFIC SCIENT 

75 26 34600073-3 BOTTLE,630 CU IN HTL 

76 26 FAU751A-4 PANEL, SMOKE DETECTION JAPAN AIRLINES 

77 27 6203 ACTUATOR,ROTATING BARBER-COLMAN 

78 27 0020BN4 MOD S/W 3 COMPUTER, STALL PROTECTION ROSEMOUNT 

79 27 0050N1 ACTUATOR, STICK SHAKER ROSEMOUNT 
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(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

80 27 0501020-01 
REGULATOR, ELEVATOR CABLE 
TENSION 

PACIFIC SCIENT 

81 27 0501020-03 
REGULATOR, ELEVATOR CABLE 
TENSION 

PACIFIC SCIENT 

82 27 0861DT5 MOD.2 ANGLE OF ATTACK SENSOR ROSEMOUNT 

83 27 145-29545-401 MODULE ASSY-AIL/ELEV DISC EMBRAER 

84 27 145-32013-401 CARTRIDGE ASSY-RUDDER EMBRAER 

85 27 145-32273-401 HARNESS W796-RUDDER POSITION EMBRAER 

86 27 145-32358-401 HARNESS W797-RUDDER POSITION EMBRAER 

87 27 145-32359-401 HARNESS W798-RUDDER POSITION EMBRAER 

88 27 145-33022-611 
UNIT, SPOILER CONTROL, 
EQUIPPED 

EMBRAER 

89 27 145-34177-407 MODULE ASSY-TRIM CONTROL EMBRAER 

90 27 145-37755-409 
DEVICE ASSY,DISCONNECT-
AILERON 

EMBRAER 

91 27 145-37755-411 
DEVICE ASSY,DISCONNECT-
ELEVATOR 

EMBRAER 

92 27 2108-0050-003 ACTUATOR ASSY ELEB 

93 27 353570-1001 MANIFOLD, SOLENOID AILERON PARKER HANNIFIN 

94 27 360300-1001 
UNIT, RUDDER POWER CONTROL 
(PCU) 

PARKER HANNIFIN 

95 27 360340-1005 ACTUATOR, RUDDER PARKER HANNIFIN 

96 27 360440-1009 ACTUATOR, GROUND SPOILER PARKER HANNIFIN 

97 27 360450-1001 VALVE, GROUND SPOILER PARKER HANNIFIN 

98 27 360540-1011 ACTUATOR, SPEED BRAKE PARKER HANNIFIN 

99 27 360550-1003 VALVE, SPEED BRAKE PARKER HANNIFIN 

100 27 362100-1013 
HORIZONTAL STABILIZER 
CONTROL UNIT 

PARKER HANNIFIN 

101 27 362200-1015 
HORIZONTAL STABILIZER 
ACTUATOR 

PARKER HANNIFIN 

102 27 363100-1011 FLAP ELECTRONIC CONTROL UNIT PARKER HANNIFIN 

103 27 363110-1011 FLAP SELECTOR LEVER PARKER HANNIFIN 

104 27 363200-1003 UNIT, FLAP POWER DRIVE PARKER HANNIFIN 

105 27 363250-1003 MOTOR DRIVE UNIT,FLAP PARKER HANNIFIN 

106 27 363270-1005 
FLAP POSITION TRANSDUCER 
UNIT. 

PARKER HANNIFIN 

107 27 363300-1025 ACTUATOR, INBOARD FLAP ROOT PARKER HANNIFIN 

108 27 363300-1027 ACTUATOR, INBOARD FLAP TIP PARKER HANNIFIN 

109 27 363300-1029 
ACTUATOR, OUTBOARD FLAP 
ROOT 

PARKER HANNIFIN 

110 27 363300-1031 ACTUATOR, OUTBOARD FLAP TIP PARKER HANNIFIN 

111 27 363350-1003 FLAP VELOCITY SENSOR PARKER HANNIFIN 

112 27 363400-1019 FLAP FLEXIBLE SHAFT 1 PARKER HANNIFIN 

113 27 363400-1021 SHAFT 3, FLAP FLEXIBLE PARKER HANNIFIN 

114 27 363400-1023 SHAFT 3, FLAP FLEXIBLE PARKER HANNIFIN 

115 27 363400-1025 FLAP FLEXIBLE SHAFT 4 E 5 PARKER HANNIFIN 

116 27 363450-1001 ANGLE GEAR BOX, INBOARD FLAP PARKER HANNIFIN 

117 27 363450-1003 
ANGLE GEAR BOX, OUTBOARD 
FLAP 

PARKER HANNIFIN 

118 27 363500-1003 BRAKE, FLAP TRANSMISSION PARKER HANNIFIN 

119 27 367000-1005 UNIT, AILERON ARTIFICIAL FEEL PARKER HANNIFIN 

120 27 373600-1001 UNIT, NEUTRAL RETURN PARKER HANNIFIN 

121 27 383300-1009 ELECTROMECHANICAL ACTUATOR PARKER HANNIFIN 
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MFC 

122 27 418800-1007 ACTUATOR - AILERON PARKER HANNIFIN 

123 52 6005-1 VALVE, SOLENOID DOOR TACTAIR FLUID 

124 27 6235-1 ACTUATOR,STICK PUSHER AVIAC 

125 27 999-1003 LEVER, SPEED BRAKE MASON ELECTRIC 

126 27 HP528200S2-27 
VALVE, HYDRAULIC PRESSURE 
REDUCER 

TACTAIR FLUID 

127 28 028-936-002 T/U 2   

128 28 028-936-003 T/U 3   

129 28 028-936-004 T/U 4   

130 28 028-936-005 T/U 5   

131 28 028-936-006 T/U 6   

132 28 028-936-007 T/U 1A   

133 28 028-936-008 T/U 1B   

134 28 145-21327-401 FUEL CONTROL PANEL   

135 28 145-69701-403 VALVE, FLAP EMBRAER 

136 28 2670054M1 ADAPTER ASSY PARKER HANNIFIN 

137 28 2810049-101 VALVE, FUELING SHUTOFF PARKER HANNIFIN 

138 28 2810050-102 VALVE, PILOT PARKER HANNIFIN 

139 28 2810051-104 VENT/RELIEF VALVE PARKER HANNIFIN 

140 28 2820052-102 ADAPTER, FUELING/DEFUELING PARKER HANNIFIN 

141 28 2890046-101 CAP ASSY PARKER HANNIFIN 

142 28 2930003-103 VALVE, SHUTOFF PARKER METAL 

143 28 2930005-102 CHECK VALVE/RELIEF PARKER METAL 

144 28 2930006-101 VALVE, CHECK PARKER METAL 

145 28 2930007-102 EJECTOR SCAVENGER PUMP PARKER METAL 

146 28 2930015-102 VALVE, VENT FLOAT PARKER METAL 

147 28 2C7-4 ELECTRICAL FUEL BOOSTER PUMP PARKER HANNIFIN 

148 28 366-927-001 INDICATOR, FUEL REPEATER PARKER HANNIFIN 

149 28 367-934-002 FUEL CONDITIONING SIGNAL UNIT PARKER HANNIFIN 

150 28 86-4682 VALVE, DRAIN SHAW-AERO 

151 29 2226-0001-401 PRIORITY VALVE ASSY EMBRAER 

152 29 2237-0100-001 VALVE, ONE-WAY RESTRICTOR EMBRAER 

153 29 2238-0001-001 VALVE ASSY,BLEED EMBRAER 

154 29 2940003-102 VALVE, SHUTOFF PARKER FUEL 

155 29 368900-1003 RESERVOIR ASSY, HYDRAULIC PARKER HANNIFIN 

156 29 368970-103 INDICATOR, LEVEL PARKER HANNIFIN 

157 29 971808 MOD A HYDRAULIC PUMP VICKERS INC 

158 29 MPEV3-008-6 MOD A PUMP ASSY, HYDRAULIC VICKERS INC 

159 29 971533 PUMP ASSY, HYDRAULIC EMDP VICKERS INC 

160 30 0871HT3-1A ICE DETECTOR   

161 30 1000649-1 VALVE, ANTI-ICE - WING HAMILTON 

162 30 1000649-2 
VALVE, ANTI-ICE - HORIZONTAL 
STABIL 

HAMILTON 

163 30 145-21328-405 
MODULE ASSY, WINDSHIELD 
WIPER CONTR 

  

164 30 145-31656-407 MODULE ASSY   

165 30 1625-1 MOD B 
CONTROLLER, WINDSHIELD 
TEMPERATURE 

AVTECH 

166 30 90-0182-7 
MOTOR/CONVERTER, LH-
WINDSHIELD WIPE 

GRIMES 





 

Σελίδα 100 

IT
E

M
 N

O
 

(1) 
CH 

(2) 
PART NUMBER 

(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

167 30 90-0182-8 
MOTOR/CONVERTER, RH-
WINDSHIELD WIPE 

GRIMES 

168 30 90-0183-11 ARM, WINDSHIELD WIPER (LH) GRIMES 

169 30 90-0183-12 ARM, WINDSHIELD WIPER (RH) GRIMES 

170 30 90-0184-1 BLADE, WINDSHIELD WIPER ARM GRIMES 

171 30 90-0242-5-2 
BOX, WINDSHIELD WIPER 
CONTROL 

GRIMES 

172 30 C146009-3 VALVE, ENGINE AIR INTAKE HAMILTON 

173 31 3001-01-111 ACCELEROMETER GENISCO TECH 

174 31 7013348-940 
DATA ACQUISITION UNIT DAU 
(EICAS 18.5) 

HONEYWELL INC. 

175 31 7014300-901 UNIT, DISPLAY (EICAS/MFD/PFD) HONEYWELL INC. 

176 31 7014332-951 UNIT, BEZEL (EICAS) HONEYWELL INC. 

177 31 7017000-82428 IC 600 #1 WITH AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

178 31 7017000-83428 IC 600 # 2 WITHOUT AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

179 31 80-0694-2-6 AURAL WARNING UNIT GRIMES 

180 31 980-4700-042 
SOLID STATE FLIGHT DATA 
RECORDER SS 

ALLIED SIGNAL 

181 31 GMT4190-011 AMDT. B DIGITAL CLOCK AIR PRECISION 

182 32 08-8424-002 
ACCUMULATOR, HYDRAULIC 
PARKING BRAKE 

YORK INDUSTRIES 

183 32 1170A3500-02 POTENTIOMETER, FEEDBACK UNIT LIEBHERR 

184 32 1170A3600-01 FEEDBACK UNIT SENSOR LIEBHERR 

185 32 1175B0000-01 ACTUATOR, UNLOCKING LIEBHERR 

186 32 123-02328-407 STEERING WHEEL EQUIPPED EMBRAER 

187 32 1300B0000-02 ACTUATOR, MANEUVERING LIEBHERR 

188 32 140-197 TRANSDUCER, WHEEL SPEED CRANE COMPANY 

189 32 145-21495-405 
CABL W019,NLG SHOCK 
ABSORBER HARNESS 

EMBRAER 

190 32 145-21585-405 HARNESS W509 EMBRAER 

191 32 145-21586-405 HARNESS W510 EMBRAER 

192 32 145-21590-407 CABL W514,WHEEL TRANSDUCER EMBRAER 

193 32 2118-0100-401 ACTUATOR ASSY - NLG DOOR ELEB 

194 32 2225-0100-003 
VALVE ASSY, SOLENOID, 4 WAYS, 2 
POS 

EMBRAER 

195 32 2227-0100-001 SOLENOID VALVE 4 WAY, 3 POS. EMBRAER 

196 32 2228-0001-005 VALVE ASSY, THERMAL RELIEF EMBRAER 

197 32 2309-2005-007 
SHOCK ABSORBER ASSY, LH/RH 
MLG 

ELEB 

198 32 2309-2800-505 
ACTUATOR ASSY, UNLOCKING - 
LH/RH ML 

ELEB 

199 32 2309-2900-401 BOX, UPLOCK EMBRAER 

200 32 308560-1019 
STEERING ELECTRONIC CONTROL 
MODULE 

PARKER PACKING 

201 32 308570-1007 MANIFOLD, STEERING HYDRAULIC PARKER HANNIFIN 

202 32 355-022-003 LANDING GEAR ELECTRONIC UNIT PARKER HANNIFIN 

203 32 38-791500 FUSE CRANE COMPANY 

204 32 38-793500 VALVE, BRAKE SHUTOFF CRANE COMPANY 

205 32 39-807 VALVE, BRAKE CONTROL CRANE COMPANY 

206 32 42-951-6 BRAKE CONTROL UNIT CRANE COMPANY 
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207 32 4702-5 
VALVE ASSY, EMERGENCY 
SELECTOR 

TACTAIR FLUID 

208 32 7-45550-3 LEVER, LANDING GEAR CONTROL TRIUMPH 

209 32 9067-40-4 
VALVE, EMERGENCY/PARKING 
BRAKE 

TACTAIR FLUID 

210 33 145-26428-405 HARNESS W308,LIGHTS-STAB FAIR EMBRAER 

211 33 145-32843-401 MODULE ASSY-INTERNAL LT CONT EMBRAER 

212 33 145-70505-403 HARNESS ASSY - W507 EMBRAER 

213 33 55-0521-4-21 INVERTER SELA STE 

214 33 55-0531-6-21 INVERTER SELA STE 

215 33 60-5096-1 STROBE LIGHT POWER SUPPLY GRIMES 

216 33 7824-1 
INVERTER ASSY EMERGENCY 
LIGHTS 

  

217 33 RPS1B .BATTERY POWER SUPPLY   

218 34 
1116-42-1116 MODS 

604 
NAVIGATION COMPUTER UNIT UNIVERSAL 

219 34 1117-11 MODH 8 CONTROL DISPLAY UNIT UNIVERSAL 

220 34 501-1197-20 INDICATOR, ATTITUDE STANDBY BF GOODRICH 

221 34 64050-663-1 
INDICATOR, STANDBY AIR SPEED 
(IAS) 

THOMSON CSF 

222 34 7001840-937 UNIT, RADIO ALTIMETER HONEYWELL INC. 

223 34 7008471-667 
PANEL, WEATHER RADAR (W/O 
TURB DET) 

HONEYWELL INC. 

224 34 7010133 UNIT, FLUX DETECTOR HONEYWELL INC. 

225 34 7014331-921 UNIT, BEZEL (PFD) HONEYWELL INC. 

226 34 7014332-931 UNIT, BEZEL (MFD) HONEYWELL INC. 

227 34 7014700-622 AIR DATA COMPUTER HONEYWELL 

228 34 7016986-505 DISPLAY CONTROLLER (WITH FMS) HONEYWELL INC. 

229 34 7021450-601 MOD H 
TRANSCEIVER, RADAR (W/O TURB 
DET) 

HONEYWELL INC. 

230 34 7510100-831 UNIT, INTEGRATED NAV/ADF/DME HONEYWELL INC. 

231 34 7514081-915 ANTENNA, TCAS II HONEYWELL INC. 

232 34 7517900-55020 .TCAS II UNIT VER 7.1, TCAS2000 HONEYWELL INC. 

233 34 
965-0676-023 SW MOD 

1 
COMPUTER, GPWS ALLIED SIGNAL 

234 34 C14129BA AMDT.A STANDBY ALTIMETER (MBAR) THOMSON CSF 

235 34 PGA1001WG MAGNETIC COMPASS SMITHS 

236 35 170080 VALVE, CHARGING PURITAN BENNETT 

237 35 15-40F 
EQUIPMENT, PROTECTIVE 
BREATHING 

INTERTECHNIQUE 

238 35 171-12 INDICATOR, DISCHARGE SCOTT AVIATION 

239 35 MC10-02-106 MASK, CREW OXYGEN INTERTECHNIQUE 

240 35 MC10-02-117 MASK, CREW OXYGEN observer   

241 35 MXP138-1 BOX, MASK STOWAGE INTERTECHNIQUE 

242 35 MXP139 BOX, MASK STOWAGE OBSERVER INTERTECHNIQUE 

243 36 145-30609-401 PRE-COOLER EMBRAER 

244 36 816601-1 VALVE, HIGH STAGE HAMILTON 

245 36 816603-3 VALVE, BLEED AIR CHECK HAMILTON 

246 36 816605-2 GROUND CHECK VALVE HAMILTON 

247 36 816606-1 VALVE, CROSS-BLEED HAMILTON 

248 36 816610-1 VALVE, FAN AIR HAMILTON 

249 36 816624-8 THERMOSTAT, FAN AIR CONTROL HAMILTON 
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250 38 0016J0016-16B60 CAP, TOILET RINSE NIPPLE KAISER 

251 38 0218-0032-1 WASTE SYSTEM DRAIN VALVE KAISER 

252 38 11059-74 TIMER,ASSY MONOGRAM INC 

253 38 135-43749-403 HEATING, POTABLE WATER DRAIN EMBRAER 

254 38 145-39317-403 HEATING, POTABLE WATER FILL EMBRAER 

255 38 2QA5-2-129A QUICK DISCONNECT ASSY HYDRAFLOW 

256 38 3151-205 AERATOR ASSY SKYLOCK 

257 38 3512-013 MOTOR,PUMP FILTER,ASSY MONOGRAM INC 

258 38 4631-166 DRAIN VALVE ASSY MONOGRAM INC 

259 38 7311132-501 WATER TANK ASSY C&D 

260 45 251-116-013-011 
CENTRAL MAINTENANCE 
COMPUTER 

VIBROMETER 

261 49 4504113A POWER UNIT 
SUNDSTRAND 

CORP 

262 49 4504205F 
FULL AUTHORITY ELECTRONIC 
CONTROL UNIT 

SUNDSTRAND 
CORP 

263 49 4504616A UNIT,CONTROL-FUEL,APU 
SUNDSTRAND 

CORP 

264 49 4505576 MODULE ASSY 
SUNDSTRAND 

CORP 

265 49 4950745 EXCITER HAMILTON 

266 49 4950899 ANTI-SURGE VALVE   

267 49 4950929 COOLER AIR/OIL 
SUNDSTRAND 

CORP 

268 49 4951486 DIVIDER, FLOW 
SUNDSTRAND 

CORP 

269 49 4952316-2 VALVE, SOLENOID HAMILTON 

270 36 4952829 VALVE, AIR BLEED APU HAMILTON 

271 52 860202001 ACCUMULATOR, HYDRAULIC YORK INDUSTRIES 

272 52 145-24229-403 
SUPPORT ASSY ROLLER 
ACTUATOR 

EMBRAER 

273 52 145-24690-401 MICROSWITCH ACTUATION ASSY EMBRAER 

274 52 145-25185-401 MICROSWITCH ASSY EMBRAER 

275 52 145-25311-403 PROFILE,SEAL-MAIN DOOR EMBRAER 

276 52 145-26400-403 HARNESS W716, SERVICE DOOR EMBRAER 

277 52 145-28277-401 
HARNESS W783, EMERGENCY 
DOOR LH SWI 

EMBRAER 

278 52 145-26654-401 
HARNESS W783, EMERGENCY 
DOOR RH SWI 

  

279 52 145-37016-401 ROD ASSY EMBRAER 

280 52 145-49217-401 SPRING SUPORTE ASSY EMBRAER 

281 52 2106-0500-001 ACTUATOR ASSY, PAX DOOR ELEB 

282 52 2119-0001-001 SHOCK ABSORBER ELEB 

283 52 2214-0100-401 VALVE ASSY, PRESSURE RELIEF EMBRAER 

284 52 2704-0001-003 ACCUMULATOR ASSY EMBRAER 

285 52 5835-3 VALVE, SHUT-OFF TACTAIR FLUID 

286 53 145-90091-001 FRAME RUBBER TRIM SEAL EMBRAER 

287 57 145-65129-407 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY EMBRAER 

288 57 145-03438-612 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY   

289 57 145-03438-611 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY   

290 57 145-65129-408 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY EMBRAER 

291 72 23072349 FADEC (B7.5-A3) GOODRICH 

292 74 23065922 IGNITION EXCITER UNISON 
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293 76 145-30503-415 
MODULE ASSY-POWERPLANT 
CONTROL 

EMBRAER 

294 77 241-244-013-002 MONITOR, ENGINE VIBRATION VIBROMETER 

295 78 145-21610-401 
HARNESS W303,ENG THRUST REV-
TAI 

EMBRAER 

296 78 TY2038-02A PRIMARY DOOR LOCK ACTUADOR GOODRICH 

297 78 TY2039-14A ACTUATOR GOODRICH 

298 78 TY2040-01A UNIT, CONTROL GOODRICH 

299 78 TY2041-03A ISOLATION CONTROL UNIT GOODRICH 

300 78 TY2047-03B LOCK SEQUENCER GOODRICH 

301 78 TY2138-01A TERTIARY LOCK GOODRICH 

302 80 145-37145-407 
GUARD ASSY-POWERPLANT 
CONTROL 

EMBRAER 

303 80 3215358-2 STARTING CONTROL VALVE ALLIED SIGNAL 

304 80 3505910-6 AIR TURBINE STARTER ALLIED SIGNAL 

     

 
Επεξηγήσεις Στηλών 

  

 
(1) Σύστημα στο οποίο ανήκει το υλικό (κατά ATA 100) 

 

 
(2) Part Number του υλικού 

  

 
(3) Περιγραφή του υλικού 

  

 
(4) Κατασκευαστής του υλικού 

 
 

 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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1 21 526484 FAN, ELECTRONIC COMPARTMENT ROTRON INC 

2 21 120-50013-003 VALVE ASSY-UNIDIRECTIONAL EMBRAER 

3 21 145-20422-403 VALVE, COCKPIT WARM AIR FEED (LH) EMBRAER 

4 21 145-20422-404 VALVE, COCKPIT WARM AIR FEED (RH) EMBRAER 

5 21 145-22301-401 VALVE, GASPER SHUTOFF EMBRAER 

6 21 145-25697-405 VALVE, AIR COND. DISTRIBUTION EMBRAER 

7 21 145-25698-407 VALVE ASSY, AIR CONDITIONING EMBRAER 

8 21 145-26259-411 VALVE ASSY (LH) EMBRAER 

9 21 145-26259-412 VALVE ASSY (RH) EMBRAER 

10 21 145-26269-405 VALVE, RAM AIR CHECK EMBRAER 

11 21 145-42870-405 AXIS VENTILATION VALVE, ASSEMBLY EMBRAER 

12 21 2014AB1 
MODULE, CABIN PRESSURE 
ACQUISITION 

ROSEMOUNT 

13 21 2097R011500 VALVE, ELECTROPNEUMATIC OUTFLOW LIEBHERR S.A. 

14 21 2099S011500 VALVE, PNEUMATIC OUTFLOW LIEBHERR S.A. 

15 21 38E109-20A VALVE, PRESSURE REGULATOR TRW LUCAS 

16 21 4800-112 PUSH-BUTTON SWITCH,4PDT,ALT EATON CORP 

17 21 806349-5 WATER COLLECTOR, LH HAMILTON 

18 21 806349-6 WATER COLLECTOR, RH HAMILTON 

19 21 812546-4 TEMPERATURE CONTROL MODULE HAMILTON 

20 21 815240-3 MACHINE, AIR CYCLE HAMILTON 

21 21 816604-2 VALVE, PRESSURE REGULATING HAMILTON 

22 21 816630-1 HEAT EXCHANGER, LH HAMILTON 

23 21 816630-2 HEAT EXCHANGER, RH HAMILTON 

24 21 816650-1 CONDENSER/MIXER, LH HAMILTON 

25 21 816650-2 CONDENSER/MIXER, RH HAMILTON 

26 21 912R0301 
UNIT,CONTROL ASSY-MANUAL 
PRESSURE 

LIEBHERR S.A. 

27 21 92185A010200 CONTROLLER, DIGITAL LIEBHERR S.A. 

28 21 AE1115A00 FAN, RECIRCULATION & GASPER TECHNOFAN 

29 21 BYLB51971-1 VALVE, SHUTOFF BARBER-COLMAN 

30 21 C142398-4-006 CONTROLLER, DIGITAL TEMPERATURE HAMILTON 

31 21 C143123-6 VALVE, TEMPERATURE CONTROL DUAL HAMILTON 

32 21 SYLC51836-1 ACTUATOR, LINEAR BARBER-COLMAN 

33 22 4006719-906 MOD N 
ACTUATOR,ELECTROMECHANICAL 
ASSY-ELE 

HONEYWELL INC 

34 22 7003897-925 CONTROLLER, AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

35 22 7021170-951 MOD.A CONTROLLER, AUTOFLIGHT GUIDANCE HONEYWELL INC. 

36 23 064-01015-0061 HF RECEPTOR/EXCITADOR KTR 953 BENDIX / KING 

37 23 064-01016-0003 CONTROL BOX KCU 951 HONEYWELL 

38 23 064-01017-0012 HF AMPLIFICADOR/ACOPLADOR KAC 952 BENDIX / KING 
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39 23 10101-00 ANTENA DE SATCOM UNIVERSAL 

40 23 120-29580-001 
SUPPORT ASSY,MICROPHONE AND 
PHONE 

EMBRAER 

41 23 2800-0012-102 DECODER, SELCAL TERRA CORP 

42 23 403010H HIPW AMP/LO NOISE AMP FOR SATCOM UNIVERSAL 

43 23 
403068A-UAT SCN30.2 
REV.C 

UNIT,SATELLITE DATA UNIVERSAL 

44 23 5482-1 MOD.D PASSENGER ADDRESS AMPLIFIER AVTECH 

45 23 602-3375 DYNAMIC MICROPHONE ELECTRO-VOICE 

46 23 7013270-965 RMU PANEL HONEYWELL INC. 

47 23 7510700-665 VHF COMM UNIT HONEYWELL INC. 

48 23 7510700-769 RCZ-833H INTEGRATED COM UNIT HONEYWELL INC. 

49 23 7511001-939 DIGITAL AUDIO PANEL HONEYWELL INC. 

50 23 7511001-975 DIGITAL AUDIO PANEL   

51 23 7513000-835 BACKUP TUNING UNIT HONEYWELL INC. 

52 23 822-1113-001 TRANSCEIVER VHF-22C COLLINS 

53 23 822-1120-005 CTL-22C CONTROL PANEL COLLINS 

54 23 980-6022-001 RECORDER, COCKPIT VOICE (CVR) ALLIED SIGNAL 

55 23 980-6113-005 MICROPHONE, AREA ALLIED SIGNAL 

56 23 980-6117-006 PANEL, CONTROL ALLIED SIGNAL 

57 24 145-21589-401 HARNESS W402,GEN 2 E 3 CONTROL EMBRAER 

58 24 145-22763-401 HARNESS W401,GEN 1 E 4 CONTROL EMBRAER 

59 24 145-26921-405 HARNESS W315, APU CONTROL TAIL EMBRAER 

60 24 145-31116-401 BATTERY 1 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

61 24 145-31118-401 BATTERY 2 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

62 24 145-42151-401 BACKUP BATTERY RELAY BOX EMBRAER 

63 24 23080-013A STARTER GENERATOR, APU GOODRICH 

64 24 30086-011 GENERATOR, 400A/28 VDC TRW LUCAS 

65 24 51525-014A UNIT, GENERATOR CONTROL (APU) TRW LUCAS 

66 24 51545-002A GENERATOR CONTROL UNIT GOODRICH 

67 24 990-8000-004 BOX ASSY  MILITARY STD. 

68 24 990-9202-001 PANEL,CONTROL ASSY MILITARY STD. 

69 24 PC-251-123F INVERTER, STATIC FLITE-TRONICS 

70 24 SS200 STATIC INVERTER 2000 VA 28VDC/115VA KGS 

71 25 03100-01-0 ACTUATOR, ELECTRICAL, PILOT SEAT CRESYSTEM 

72 25 123-18641-403 NOTES TABLE ASSY EMBRAER 

73 25 145-33666-401 STOP REAR ASSY-PILOT SEAT EMBRAER 

74 25 145-33666-402 STOP REAR ASSY - COPILOT SEAT EMBRAER 

75 25 145-33665-401 STOP FRONT ASSY EMBRAER 

76 25 147112-39 CABLE EQUIPPED,AFT SICMA 

77 25 147112-40 CABLE EQUIPPED,FRONT SICMA 

78 25 ELT 96A 2560 000 000 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER SATORI 

79 25 145-32426-401 ELT MODULE INSTL, MAIN PANEL EMBRAER 

80 25 P2-07-0009-520 FLASHLIGHT, SYSTEM (28V) DME 

81 25 R1450200-001 SUNVISOR, ASSY ROSEN 

82 26 902081 MODULE, FIRE CONTROL ENG-APU MEGGITT 

83 26 1-7054-2 SWITCH, ENGINE FIRE AVIAC 

84 26 2-7054-2 SWITCH, ENGINE FIRE AVIAC 
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85 26 30100050-5 APU FIREX BOTTLE PACIFIC SCIENT 

86 26 33600057-5 ENGINE FIREX BOTTLE PACIFIC SCIENT 

87 26 33700027-1 FIRE BOTTLE-224 CU.IN. PACIFIC SCIENT 

88 26 34600073-3 BOTTLE,630 CU IN HTL 

89 27 6203 ACTUATOR,ROTATING BARBER-COLMAN 

90 27 0020BN7 MOD 2A STALL PROTECTION COMPUTER ROSEMOUNT 

91 27 0050N1 ACTUATOR, STICK SHAKER ROSEMOUNT 

92 27 0501020-01 
REGULATOR, ELEVATOR CABLE 
TENSION 

PACIFIC SCIENT 

93 27 0501020-03 
REGULATOR, ELEVATOR CABLE 
TENSION 

PACIFIC SCIENT 

94 27 0861DT5 MOD.2 ANGLE OF ATTACK SENSOR ROSEMOUNT 

95 27 145-29545-401 MODULE ASSY-AIL/ELEV DISC EMBRAER 

96 27 145-32013-401 CARTRIDGE ASSY-RUDDER EMBRAER 

97 27 145-32273-403 HARNESS W796 EMBRAER 

98 27 145-32358-403 HARNESS W797 EMBRAER 

99 27 145-32359-403 HARNESS W798 EMBRAER 

100 27 145-33022-415 UNIT, SPOILER CONTROL, EQUIPPED EMBRAER 

101 27 145-34177-407 MODULE ASSY-TRIM CONTROL EMBRAER 

102 27 145-37755-409 DEVICE ASSY,DISCONNECT-AILERON EMBRAER 

103 27 145-37755-411 DEVICE ASSY,DISCONNECT-ELEVATOR EMBRAER 

104 27 353570-1001 MANIFOLD, SOLENOID AILERON PARKER HANNIFIN 

105 27 360300-1001 UNIT, RUDDER POWER CONTROL (PCU) PARKER HANNIFIN 

106 27 360340-1005 ACTUATOR, RUDDER PARKER HANNIFIN 

107 27 360440-1009 ACTUATOR, GROUND SPOILER PARKER HANNIFIN 

108 27 360450-1001 VALVE, GROUND SPOILER PARKER HANNIFIN 

109 27 360540-1011 ACTUATOR, SPEED BRAKE PARKER HANNIFIN 

110 27 360550-1003 VALVE, SPEED BRAKE PARKER HANNIFIN 

111 27 362100-1013 HORIZONTAL STABILIZER CONTROL UNIT PARKER HANNIFIN 

112 27 362200-1015 HORIZONTAL STABILIZER ACTUATOR PARKER HANNIFIN 

113 27 363100-1011 FLAP ELECTRONIC CONTROL UNIT PARKER HANNIFIN 

114 27 363110-1009 LEVER, FLAP SELECTOR PARKER HANNIFIN 

115 27 363200-1003 UNIT, FLAP POWER DRIVE PARKER HANNIFIN 

116 27 363250-1003 MOTOR DRIVE UNIT,FLAP PARKER HANNIFIN 

117 27 363270-1005 FLAP POSITION TRANSDUCER UNIT. PARKER HANNIFIN 

118 27 363300-1025 ACTUATOR, INBOARD FLAP ROOT PARKER HANNIFIN 

119 27 363300-1027 ACTUATOR, INBOARD FLAP TIP PARKER HANNIFIN 

120 27 363300-1029 ACTUATOR, OUTBOARD FLAP ROOT PARKER HANNIFIN 

121 27 363300-1031 ACTUATOR, OUTBOARD FLAP TIP PARKER HANNIFIN 

122 27 363350-1003 FLAP VELOCITY SENSOR PARKER HANNIFIN 

123 27 363400-1019 FLAP FLEXIBLE SHAFT 1 PARKER HANNIFIN 

124 27 363400-1021 SHAFT 3, FLAP FLEXIBLE PARKER HANNIFIN 

125 27 363400-1023 SHAFT 3, FLAP FLEXIBLE PARKER HANNIFIN 

126 27 363400-1025 FLAP FLEXIBLE SHAFT 4 E 5 PARKER HANNIFIN 

127 27 363450-1001 ANGLE GEAR BOX, INBOARD FLAP PARKER HANNIFIN 

128 27 363450-1003 ANGLE GEAR BOX, OUTBOARD FLAP PARKER HANNIFIN 

129 27 363500-1003 BRAKE, FLAP TRANSMISSION PARKER HANNIFIN 

130 27 367000-1005 UNIT, AILERON ARTIFICIAL FEEL PARKER HANNIFIN 
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131 27 373600-1001 UNIT, NEUTRAL RETURN PARKER HANNIFIN 

132 27 383300-1009 ELECTROMECHANICAL ACTUATOR PARKER HANNIFIN 

133 27 41012130-104 AILERON DAMPER HR TEXTRON 

134 27 418800-1007 ACTUATOR - AILERON PARKER HANNIFIN 

135 27 6235-1 ACTUATOR,STICK PUSHER AVIAC 

136 27 8095-1 SOLENOID IMC MAGNETICS 

137 27 999-1003 LEVER, SPEED BRAKE MASON ELECTRIC 

138 27 SYLC-53058 ELECTROMECHANIC ACTUADOR BARBER-COLMAN 

139 28 005-022-001 FLOAT LEVEL SWITCH PARKER HANNIFIN 

140 28 028-065-001 PROBE PARKER HANNIFIN 

141 28 028-065-002 PROBE PARKER HANNIFIN 

142 28 028-065-003 AFT AUXILIARY TANK PARKER HANNIFIN 

143 28 028-065-004 PROBE PARKER HANNIFIN 

144 28 028-936-002 T/U 2   

145 28 028-936-003 T/U 3   

146 28 028-936-004 T/U 4   

147 28 028-936-005 T/U 5   

148 28 028-936-006 T/U 6   

149 28 028-936-007 T/U 1A   

150 28 028-936-008 T/U 1B   

151 28 135-05400-401 FUEL CONTROL PANEL   

152 28 145-69701-403 VALVE, FLAP EMBRAER 

153 28 1C7-25 ELECTRICAL BOOSTER PUMP PARKER 

154 28 2000031-102 VALVE,RELIEF PARKER FUEL 

155 28 2000034-102 VALVE,CHECK PARKER 

156 28 2000038-102 VALVE,SHUTOFF PARKER 

157 28 2000062-101 VALVE,CHECK PARKER 

158 28 2670054M1 ADAPTER ASSY PARKER HANNIFIN 

159 28 2810049-101 VALVE, FUELING SHUTOFF PARKER HANNIFIN 

160 28 2810050-102 VALVE, PILOT PARKER HANNIFIN 

161 28 2810051-104 VENT/RELIEF VALVE PARKER HANNIFIN 

162 28 2820052-102 ADAPTER, FUELING/DEFUELING PARKER HANNIFIN 

163 28 2890046-101 CAP ASSY PARKER HANNIFIN 

164 28 2930003-103 VALVE, SHUTOFF PARKER METAL 

165 28 2930005-102 CHECK VALVE/RELIEF PARKER METAL 

166 28 2930006-101 VALVE, CHECK PARKER METAL 

167 28 2930007-102 EJECTOR SCAVENGER PUMP PARKER METAL 

168 28 2930015-102 VALVE, VENT FLOAT   

169 28 2990059-102 REFUEL SOLENOID VALVE PARKER HANNIFIN 

170 28 2990074-102 FLOAT PILOT VALVE PARKER 

171 28 2990076-102 FLOAT ACTUATED DRAIN VALVE PARKER 

172 28 2C7-4 ELECTRICAL FUEL BOOSTER PUMP PARKER HANNIFIN 

173 28 366-927-001 INDICATOR, FUEL REPEATER PARKER HANNIFIN 

174 28 367-332-001 LEVEL SWITCH CONTROL UNIT PARKER HANNIFIN 

175 28 367-934-002 FUEL CONDITIONING SIGNAL UNIT PARKER HANNIFIN 

176 28 367-934-004 AUXILIARY FUEL CONDITIONING UNIT PARKER HANNIFIN 

177 28 86-4682 VALVE, DRAIN SHAW-AERO 
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178 28 F7-330-2 PRESSURE SWITCH PARKER 

179 28 F7-337-2 PRESSURE SWITCH PARKER 

180 29 2226-0001-401 PRIORITY VALVE ASSY EMBRAER 

181 29 2237-0100-001 VALVE, ONE-WAY RESTRICTOR EMBRAER 

182 29 2238-0001-001 VALVE ASSY,BLEED EMBRAER 

183 29 2940003-104 VALVE, SHUTOFF PARKER FUEL 

184 29 368900-1003 RESERVOIR ASSY, HYDRAULIC PARKER HANNIFIN 

185 29 368970-103 INDICATOR, LEVEL PARKER HANNIFIN 

186 29 971808 MOD A HYDRAULIC PUMP VICKERS INC 

187 29 MPEV3-008-6 MOD A PUMP ASSY, HYDRAULIC VICKERS INC 

188 29 971533 PUMP ASSY, HYDRAULIC EMDP VICKERS INC 

189 30 0513AT1 UNIT PROCESSOR ROSEMOUNT 

190 30 0871HT3-1A ICE DETECTOR   

191 30 1000649-1 VALVE, ANTI-ICE - WING HAMILTON 

192 30 1000649-2 VALVE, ANTI-ICE - HORIZONTAL STABIL HAMILTON 

193 30 145-21328-405 
MODULE ASSY, WINDSHIELD WIPER 
CONTR 

  

194 30 145-31656-413 MODULE ASSY   

195 30 3801D2C 
CONTROLLER, WINDSHIELD 
TEMPERATURE 

AVTECH 

196 30 90-0183-11 ARM, WINDSHIELD WIPER (LH) GRIMES 

197 30 90-0183-12 ARM, WINDSHIELD WIPER (RH) GRIMES 

198 30 90-0184-1 BLADE, WINDSHIELD WIPER ARM GRIMES 

199 30 90-0476-3-3 MOTOR GEARCASE - LH GRIMES 

200 30 90-0476-4-3 MOTOR GEARCASE - RH GRIMES 

201 30 C146009-3 VALVE, ENGINE AIR INTAKE HAMILTON 

202 31 3001-01-111 ACCELEROMETER GENISCO TECH 

203 31 6D7204B ANALOG TO DIGITAL CONVERTER MPC- CORP 

204 31 7013348-944 
DATA ACQUISITION UNIT DAU (EICAS 
18.5) 

HONEYWELL INC. 

205 31 
ED35E100-00-02 
AMDT. B 

AFDAU DATA ACQUISITION UNIT AFDAU SFIM 

206 31 7014300-901 UNIT, DISPLAY (EICAS/MFD/PFD) HONEYWELL INC. 

207 31 7014332-951 UNIT, BEZEL (EICAS) HONEYWELL INC. 

208 31 7017000-82428 IC 600 #1 WITH AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

209 31 7017000-83428 IC 600 # 2 WITHOUT AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

210 31 80-0694-2-6 AURAL WARNING UNIT GRIMES 

211 31 980-4700-042 
SOLID STATE FLIGHT DATA RECORDER 
SS 

ALLIED SIGNAL 

212 31 
GMT4190-011 AMDT. 
B 

DIGITAL CLOCK AIR PRECISION 

213 32 08-8424-002 
ACCUMULATOR, HYDRAULIC PARKING 
BRAKE 

YORK INDUSTRIES 

214 32 1170A3500-02 POTENTIOMETER, FEEDBACK UNIT LIEBHERR 

215 32 1170A3600-01 FEEDBACK UNIT SENSOR LIEBHERR 

216 32 1175B0000-01 ACTUATOR, UNLOCKING LIEBHERR 

217 32 123-02328-407 STEERING WHEEL EQUIPPED EMBRAER 

218 32 1300B0000-02 ACTUATOR, MANEUVERING LIEBHERR 

219 32 140-197 TRANSDUCER, WHEEL SPEED CRANE COMPANY 

220 32 145-21495-405 CABL W019,NLG SHOCK ABSORBER EMBRAER 
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HARNESS 

221 32 145-21585-405 HARNESS W509 EMBRAER 

222 32 145-21586-405 HARNESS W510 EMBRAER 

223 32 145-21590-407 CABL W514,WHEEL TRANSDUCER EMBRAER 

224 32 2118-0100-401 ACTUATOR ASSY - NLG DOOR ELEB 

225 32 2225-0100-003 VALVE ASSY, SOLENOID, 4 WAYS, 2 POS EMBRAER 

226 32 2227-0100-001 SOLENOID VALVE 4 WAY, 3 POS. EMBRAER 

227 32 2228-0001-005 VALVE ASSY, THERMAL RELIEF EMBRAER 

228 32 2309-2005-007 SHOCK ABSORBER ASSY, LH/RH MLG ELEB 

229 32 2309-2800-505 
ACTUATOR ASSY, UNLOCKING - LH/RH 
ML 

ELEB 

230 32 2309-2900-401 BOX, UPLOCK EMBRAER 

231 32 2309-3700-503 .ACTUATOR,LINEAR HYDRAULIC ELEB 

232 32 308560-1019 
STEERING ELECTRONIC CONTROL 
MODULE 

PARKER PACKING 

233 32 308570-1007 MANIFOLD, STEERING HYDRAULIC PARKER HANNIFIN 

234 32 355-022-003 LANDING GEAR ELECTRONIC UNIT PARKER HANNIFIN 

235 32 38-791500 FUSE CRANE COMPANY 

236 32 38-793500 VALVE, BRAKE SHUTOFF CRANE COMPANY 

237 32 39-807 VALVE, BRAKE CONTROL CRANE COMPANY 

238 32 42-951-6 BRAKE CONTROL UNIT CRANE COMPANY 

239 32 4702-5 VALVE ASSY, EMERGENCY SELECTOR TACTAIR FLUID 

240 32 7-45550-3 LEVER, LANDING GEAR CONTROL TRIUMPH 

241 32 9067-40-4 VALVE, EMERGENCY/PARKING BRAKE TACTAIR FLUID 

242 33 145-26428-405 HARNESS W308,LIGHTS-STAB FAIR EMBRAER 

243 33 145-32843-401 MODULE ASSY-INTERNAL LT CONT EMBRAER 

244 33 145-70505-403 HARNESS ASSY - W507 EMBRAER 

245 33 55-0521-4-21 INVERTER SELA STE 

246 33 55-0531-6-21 INVERTER SELA STE 

247 33 60-5096-1 STROBE LIGHT POWER SUPPLY GRIMES 

248 33 7824-1 INVERTER ASSY EMERGENCY LIGHTS   

249 33 RPS1B .BATTERY POWER SUPPLY   

250 34 7001840-937 UNIT, RADIO ALTIMETER HONEYWELL INC. 

251 34 7007549-901 UNIT, FMS CONTROL DISPLAY HONEYWELL INC. 

252 34 7008471-405 PANEL,RADAR CONTROL WC880(LIGHT. HONEYWELL INC. 

253 34 7008471-407 PANEL,RADAR CONTROL WC880 (LIGHT.  HONEYWELL INC. 

254 34 7011822-904 
PROCESSOR, LIGHTNING SENSOR 
SYSTEM 

HONEYWELL INC. 

255 34 7014331-921 UNIT, BEZEL (PFD) HONEYWELL INC. 

256 34 7014332-931 UNIT, BEZEL (MFD) HONEYWELL INC. 

257 34 7014700-627 AIR DATA COMPUTER HONEYWELL 

258 34 7014940-902 MODULE, FMS CONFIGURATION HONEYWELL INC. 

259 34 7016600-901 LOADER, FMS DATA HONEYWELL INC. 

260 34 7016986-505 DISPLAY CONTROLLER (WITH FMS) HONEYWELL INC. 

261 34 7018879-03014 MOD E COMPUTER, FMS HONEYWELL INC. 

262 34 7021450-801 MOD S TRANSCEIVER, RADAR (W/ TURB DET) HONEYWELL INC. 

263 34 7510100-831 UNIT, INTEGRATED NAV/ADF/DME HONEYWELL INC. 

264 34 7514081-915 ANTENNA, TCAS II HONEYWELL INC. 
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265 34 7517900-55020 TCAS II UNIT VER 7.1, TCAS2000 HONEYWELL INC. 

266 34 C16221GD05 UNIT,CONTROL-ISIS,FLIGHT DATA,STAND THOMSON CSF 

267 34 CG1042AB03 IRS MODE SELECT UNIT HONEYWELL INC. 

268 34 HG2001GD03 INERTIAL REFERENCE UNIT HONEYWELL INC. 

269 34 HG2021GD02 UNIT, GPS SENSOR HONEYWELL INC. 

270 34 PGA1001WG MAGNETIC COMPASS SMITHS 

271 35 135-07385-001 VALVE, CHARGING   

272 35 15-40F EQUIPMENT, PROTECTIVE BREATHING INTERTECHNIQUE 

273 35 171-12 INDICATOR, DISCHARGE SCOTT AVIATION 

274 35 MC10-02-106 MASK, CREW OXYGEN INTERTECHNIQUE 

275 35 MC10-02-117 MASK, CREW OXYGEN observer   

276 35 MXP138-1 BOX, MASK STOWAGE INTERTECHNIQUE 

277 35 MXP139 BOX, MASK STOWAGE OBSERVER INTERTECHNIQUE 

278 36 145-30609-401 PRE-COOLER EMBRAER 

279 36 816601-1 VALVE, HIGH STAGE HAMILTON 

280 36 816603-3 VALVE, BLEED AIR CHECK HAMILTON 

281 36 816605-2 GROUND CHECK VALVE HAMILTON 

282 36 816606-1 VALVE, CROSS-BLEED HAMILTON 

283 36 4952829 VALVE, AIR BLEED APU HAMILTON 

284 36 816610-1 VALVE, FAN AIR HAMILTON 

285 36 816624-7 THERMOSTAT, FAN AIR CONTROL HAMILTON 

286 36 816624-8 THERMOSTAT, FAN AIR CONTROL HAMILTON 

287 38 0016J0016-16B60 CAP, TOILET RINSE NIPPLE KAISER 

288 38 0218-0032-1 WASTE SYSTEM DRAIN VALVE KAISER 

289 38 135-07391-403 HEATING, POTABLE WATER DRAIN EMBRAER 

290 38 145-39317-403 HEATING, POTABLE WATER FILL EMBRAER 

291 38 2QA5-2-129A QUICK DISCONNECT ASSY HYDRAFLOW 

292 38 135-55539-419 WATER TANK ASSY   

293 38 12D1007 VALVE ASSY   

294 45 251-116-013-011 CENTRAL MAINTENANCE COMPUTER VIBROMETER 

295 49 4504113A POWER UNIT 
SUNDSTRAND 

CORP 

296 49 4504205F 
FULL AUTHORITY ELECTRONIC 
CONTROL  

SUNDSTRAND 
CORP 

297 49 4504616A UNIT,CONTROL-FUEL,APU 
SUNDSTRAND 

CORP 

298 49 4505576 MODULE ASSY 
SUNDSTRAND 

CORP 

299 49 4950745 EXCITER HAMILTON 

300 49 4950899 ANTI-SURGE VALVE   

301 49 4950929 COOLER AIR/OIL 
SUNDSTRAND 

CORP 

302 49 4951486 DIVIDER, FLOW 
SUNDSTRAND 

CORP 

303 49 4952316-2 VALVE, SOLENOID HAMILTON 

304 52 860202001 ACCUMULATOR, HYDRAULIC YORK INDUSTRIES 

305 52 6005-1 VALVE, SOLENOID DOOR TACTAIR FLUID 

306 52 145-24229-403 SUPPORT ASSY ROLLER ACTUATOR EMBRAER 

307 52 145-24690-401 MICROSWITCH ACTUATION ASSY EMBRAER 
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308 52 145-25185-401 MICROSWITCH ASSY EMBRAER 

309 52 145-25311-403 PROFILE,SEAL-MAIN DOOR EMBRAER 

310 52 145-26654-401 HARNESS W783,EMER DOOR RIGHT SW   

311 52 145-37016-401 ROD ASSY EMBRAER 

312 52 145-49217-401 SPRING SUPORTE ASSY EMBRAER 

313 52 2106-0500-001 ACTUATOR ASSY, PAX DOOR ELEB 

314 52 2119-0001-001 SHOCK ABSORBER ELEB 

315 52 2214-0100-401 VALVE ASSY, PRESSURE RELIEF EMBRAER 

316 52 2704-0001-003 ACCUMULATOR ASSY EMBRAER 

317 52 5835-3 VALVE, SHUT-OFF TACTAIR FLUID 

318 53 145-90091-001 FRAME RUBBER TRIM SEAL EMBRAER 

319 57 145-65129-407 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY EMBRAER 

320 57 145-65129-408 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY EMBRAER 

321 72 23078456 FADEC(B7.6-A1P)  GOODRICH 

322 74 23065922 IGNITION EXCITER UNISON 

323 76 145-30503-415 MODULE ASSY-POWERPLANT CONTROL EMBRAER 

324 77 241-244-013-002 MONITOR, ENGINE VIBRATION VIBROMETER 

325 78 145-21610-401 HARNESS W303,ENG THRUST REV-TAI EMBRAER 

326 78 TY2038-02A PRIMARY DOOR LOCK ACTUADOR GOODRICH 

327 78 TY2039-14A ACTUATOR GOODRICH 

328 78 TY2040-01A UNIT, CONTROL GOODRICH 

329 78 TY2041-03A ISOLATION CONTROL UNIT GOODRICH 

330 78 TY2047-03B LOCK SEQUENCER GOODRICH 

331 78 TY2138-01A TERTIARY LOCK GOODRICH 

332 80 145-37145-407 GUARD ASSY-POWERPLANT CONTROL EMBRAER 

333 80 3215358-2 STARTING CONTROL VALVE ALLIED SIGNAL 

334 80 3505910-6 AIR TURBINE STARTER ALLIED SIGNAL 

     

  Επεξηγήσεις Στηλών   

  (1) 
Σύστημα στο οποίο ανήκει το υλικό (κατά 
ATA 100)  

  (2) Part Number του υλικού  

  (3) Περιγραφή του υλικού  

  (4) Κατασκευαστής του υλικού  

 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 

 





 

Σελίδα 112 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 

ΥΛΙΚΑ Α/Φ EMB-145H ΠΡΟΣ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

IT
E

M
 

N
o

. 

(1) 
CH 

(2) 
PART NUMBER 

(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

1 21 145-25697-405 VALVE, AIR COND. DISTRIBUTION EMBRAER 

2 21 145-25698-407 VALVE ASSY, AIR CONDITIONING EMBRAER 

3 21 2097K021100 ELECTROPNEUMATIC OUTFLOW VALVE LIEBHERR S.A. 

4 21 2099L021100 VALVE, PNEUMATIC OUTFLOW LIEBHERR S.A. 

5 21 BYLB51971-1 VALVE, SHUTOFF BARBER-COLMAN 

6 21 526484 FAN, ELECTRONIC COMPARTMENT ROTRON INC 

7 21 145-22301-401 VALVE, GASPER SHUTOFF EMBRAER 

8 21 145-26259-411 VALVE ASSY (LH) EMBRAER 

9 21 145-26259-412 VALVE ASSY (RH) EMBRAER 

10 21 2014AB1 CABIN PRESSURE ACQUISITION MODULE ROSEMOUNT 

11 21 38E109-20A VALVE, PRESSURE REGULATOR TRW LUCAS 

12 21 806349-5 WATER COLLECTOR, LH HAMILTON 

13 21 806349-6 WATER COLLECTOR, RH HAMILTON 

14 21 812546-4 TEMPERATURE CONTROL MODULE HAMILTON 

15 21 816630-1 HEAT EXCHANGER, LH HAMILTON 

16 21 816630-2 HEAT EXCHANGER, RH HAMILTON 

17 21 816650-1 CONDENSER/MIXER, LH HAMILTON 

18 21 816650-2 CONDENSER/MIXER, RH HAMILTON 

19 21 912R0301 UNIT,CONTROL ASSY-MANUAL PRESSURE LIEBHERR S.A. 

20 21 92185A010200 UNIT,DIGITAL CONTROLLER LIEBHERR S.A. 

21 21 AE1115A00 FAN, RECIRCULATION & GASPER TECHNOFAN 

22 21 C142398-4-006 CONTROLLER, DIGITAL TEMPERATURE HAMILTON 

23 21 C143123-6 VALVE, DUAL HAMILTON 

24 21 SYLC51836-1 ACTUATOR, LINEAR BARBER-COLMAN 

25 22 4006719-910 MOD H ACTUATOR,ELECTROMECHANICAL ASSY-ELE HONEYWELL INC 

26 22 4006719-906 MOD H ACTUATOR,ELECTROMECHANICAL ASSY-ELE HONEYWELL INC. 

27 22 7003897-925 CONTROLLER, AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

28 22 7021170-951 MOD.A CONTROLLER, AUTOFLIGHT GUIDANCE HONEYWELL INC. 

29 23 5482-1 MOD.D PASSENGER ADDRESS AMPLIFIER AVTECH 

30 23 7510700-769 RCZ-833H INTEGRATED COM UNIT HONEYWELL INC. 

31 23 7511001-939 DIGITAL AUDIO PANEL HONEYWELL INC. 

32 23 7013270-965 RMU PANEL HONEYWELL INC. 

33 23 7510700-766 VHF COMM UNIT HONEYWELL INC. 

34 23 7513000-835 BACKUP TUNING UNIT HONEYWELL INC. 

35 23 980-6022-001 RECORDER, COCKPIT VOICE (CVR) ALLIED SIGNAL 

36 23 980-6113-005 MICROPHONE, AREA ALLIED SIGNAL 

37 23 980-6117-006 PANEL, CONTROL ALLIED SIGNAL 

38 24 145-31118-401 BATTERY 2 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

39 24 30086-011 GENERATOR, 400A/28 VDC TRW LUCAS 

40 24 51545-002A GENERATOR CONTROL UNIT GOODRICH 
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41 25 1539-IM-OH-C OVEN (TIA ELECTRICAL.CO.)   

42 25 03100-01-0 ACTUATOR, ELECTRICAL, PILOT SEAT CRESYSTEM 

43 26 902081 MODULE, FIRE CONTROL MEGGITT 

44 26 1-7054-3 HANDLE, FIRE EXTINGUISHING,ENGINE 1 AVIAC 

45 26 2-7054-3 HANDLE, FIRE EXTINGUISHING,ENGINE 2 AVIAC 

46 26 33600057-5 ENGINE FIREX BOTTLE PACIFIC SCIENT 

47 27 0501020-01 REGULATOR, ELEVATOR CABLE TENSION PACIFIC SCIENT 

48 27 0050N1 ACTUATOR, STICK SHAKER ROSEMOUNT 

49 27 0501020-03 REGULATOR, ELEVATOR CABLE TENSION PACIFIC SCIENT 

50 27 0861DT5 MOD.2 ANGLE OF ATTACK SENSOR ROSEMOUNT 

51 27 145-33022-409 UNIT, SPOILER CONTROL, EQUIPPED EMBRAER 

52 27 145-34177-405 MODULE ASSY-TRIM CONTROL EMBRAER 

53 27 353570-1001 MANIFOLD, SOLENOID AILERON PARKER HANNIFIN 

54 27 360300-1001 UNIT, RUDDER POWER CONTROL (PCU) PARKER HANNIFIN 

55 27 360340-1005 ACTUATOR, RUDDER PARKER HANNIFIN 

56 27 360440-1009 ACTUATOR, GROUND SPOILER PARKER HANNIFIN 

57 27 360450-1001 VALVE, GROUND SPOILER PARKER HANNIFIN 

58 27 360540-1009 ACTUATOR, SPEED BRAKE PARKER HANNIFIN 

59 27 360550-1003 VALVE, SPEED BRAKE PARKER HANNIFIN 

60 27 362100-1013 
HORIZONTAL SATABILIZER CONTROL 
UNIT PARKER HANNIFIN 

61 27 362200-1015 HORIZONTAL STABILIZER ACTUATOR PARKER HANNIFIN 

62 27 363100-1011 FLAP ELECTRONIC CONTROL UNIT PARKER HANNIFIN 

63 27 363110-1009 FLAP SELECTOR LEVER PARKER HANNIFIN 

64 27 363200-1003 UNIT, FLAP POWER DRIVE PARKER HANNIFIN 

65 27 363250-1003 MOTOR DRIVE UNIT,FLAP PARKER HANNIFIN 

66 27 363270-1005 FLAP POSITION TRANSDUCER UNIT PARKER HANNIFIN 

67 27 363300-1025 ACTUATOR, INBOARD FLAP ROOT PARKER HANNIFIN 

68 27 363300-1027 ACTUATOR, INBOARD FLAP TIP PARKER HANNIFIN 

69 27 363300-1029 ACTUATOR, OUTBOARD FLAP ROOT PARKER HANNIFIN 

70 27 363300-1031 ACTUATOR, OUTBOARD FLAP TIP PARKER HANNIFIN 

71 27 363350-1003 FLAP VELOCITY SENSOR PARKER HANNIFIN 

72 27 363450-1001 ANGLE GEAR BOX, INBOARD FLAP PARKER HANNIFIN 

73 27 363450-1003 ANGLE GEAR BOX, OUTBOARD FLAP PARKER HANNIFIN 

74 27 363500-1003 BRAKE, FLAP TRANSMISSION PARKER HANNIFIN 

75 27 367000-1005 UNIT, AILERON ARTIFICIAL FEEL PARKER HANNIFIN 

76 27 373600-1001 UNIT, NEUTRAL RETURN PARKER HANNIFIN 

77 27 383300-1009 ELECTROMECHANICAL ACTUATOR PARKER HANNIFIN 

78 27 41012130-104 DAMPER ASSY   

79 27 418800-1007 ACTUATOR - AILERON PARKER HANNIFIN 

80 27 6005-1 VALVE, SOLENOID TACTAIR FLUID 

81 27 6203 ACTUATOR,ROTATING   

82 27 6235-1 ACTUATOR,STICK PUSHER AVIAC 

83 27 SYLC-53058 ELECTROMECHANIC ACTUADOR   

84 28 2000031-102 VALVE,RELIEF   

85 28 2670054M1 ADAPTER ASSY PARKER HANNIFIN 

86 28 2930015-102 VALVE,FLOAT VENT PARKER METAL 
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87 28 367-934-002 FUEL CONDITIONING SIGNAL UNIT PARKER HANNIFIN 

88 28 2810049-101 VALVE, FUELING SHUTOFF PARKER HANNIFIN 

89 28 2810050-102 VALVE, PILOT PARKER HANNIFIN 

90 28 2810051-104 VENT/RELIEF VALVE PARKER HANNIFIN 

91 28 2820052-102 ADAPTER, FUELING/DEFUELING PARKER HANNIFIN 

92 28 2930003-103 VALVE,SHUTOFF ASSY PARKER METAL 

93 28 2930005-102 CHECK VALVE/RELIEF PARKER METAL 

94 28 2930006-101 VALVE, CHECK PARKER METAL 

95 28 2930007-102 EJECTOR SCAVENGER PUMP PARKER HANNIFIN 

96 28 2C7-4 ELECTRICAL FUEL BOOSTER PUMP PARKER HANNIFIN 

97 28 366-927-001 INDICATOR, FUEL REPEATER PARKER HANNIFIN 

98 29 2237-0100-001 VALVE, ONE-WAY RESTRICTOR EMBRAER 

99 29 2238-0001-001 VALVE ASSY,BLEED EMBRAER 

100 29 2226-0001-401 PRIORITY VALVE ASSY EMBRAER 

101 29 2940003-102 VALVE, SHUTOFF PARKER FUEL 

102 29 368900-1003 RESERVOIR ASSY, HYDRAULIC PARKER HANNIFIN 

103 29 368970-103 INDICATOR, LEVEL PARKER HANNIFIN 

104 29 971533 MOD A PUMP ASSY, HYDRAULIC VICKERS INC 

105 29 971808 MOD A HYDRAULIC PUMP VICKERS INC 

106 30 1625-1 MOD B 
CONTROLLER, WINDSHIELD 
TEMPERATURE AVTECH 

107 30 90-0476-3-3 MOTOR GEARCASE - LH GRIMES 

108 30 90-0476-4-3 MOTOR GEARCASE - RH GRIMES 

109 30 1000649-1 VALVE, ANTI-ICE - WING HAMILTON 

110 30 1000649-2 VALVE, ANTI-ICE - HORIZONTAL STABIL HAMILTON 

111 30 C146009-4 ENGINE AIR INTAKE A/I VALVE HAMILTON 

112 31 3001-01-111 ACCELEROMETER GENISCO TECH 

113 31 7014300-901 UNIT, DISPLAY DU-870 - EICAS/PFD/MFD HONEYWELL INC 

114 31 7014332-951 UNIT, BEZEL (EICAS) HONEYWELL INC 

115 31 80-0694-2-6 AURAL WARNING UNIT CRIMES 

116 31 980-4700-042 
SOLID STATE FLIGHT DATA RECORDER 
SS ALLIED SIGNAL 

117 31 APE4190-014 DIGITAL CLOCK   

118 32 0510GW2 CONDITIONER, TEMPERATURE SIGNAL ROSEMOUNT 

119 32 08-8424- 002 ACCUMULATOR, HYDRAULIC YORK INDUSTRIES 

120 32 2225-0100-003 VALVE ASSY, SOLENOID, 4 WAYS, 2 POS EMBRAER 

121 32 308560-1019 
STEERING ELECTRONIC CONTROL 
MODULE 

PARKER-HANNIFIN 

122 32 42-951-5 BRAKE CONTROL UNIT CRANE COMPANY 

123 32 2118-0100-401 ACTUATOR ASSY - NLG DOOR EMBRAER 

124 32 2227-0100-001 SOLENOID VALVE 4 WAY, 3 POS. EMBRAER 

125 32 2228-0001-005 VALVE ASSY, THERMAL RELIEF EMBRAER 

126 32 2309-2900-401 BOX, UPLOCK EMBRAER 

127 32 308570-1011 MANIFOLD, STEERING HYDRAULIC PARKER-HANNIFIN 

128 32 355-022-002 LANDING GEAR ELECTRONIC UNIT PARKER-HANNIFIN 

129 32 38-791500 FUSE CRANE COMPANY 

130 32 38-793500 VALVE, BRAKE SHUTOFF CRANE COMPANY 
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131 32 39-807 VALVE, BRAKE CONTROL CRANE COMPANY 

132 32 4702-5 VALVE ASSY, EMERGENCY SELECTOR TACTAIR FLUID 

133 32 7-45550-3 LG CONTROL LEVER TRIUMPH 

134 32 9067-40-4 VALVE, EMERGENCY/PARKING BRAKE TACTAIR FLUID 

135 32 1170A3500-02 POTENTIOMETER, FEEDBACK UNIT LIEBHERR S.A. 

136 32 1170A3600-01 FEEDBACK UNIT SENSOR LIEBHERR S.A. 

137 32 1175B0000-01 ACTUATOR, UNLOCKING LIEBHERR S.A. 

138 32 123-02328-407 STEERING WHEEL EQUIPPED EMBRAER 

139 32 1300B0000-02 ACTUATOR, MANEUVERING LIEBHERR S.A. 

140 32 140-197 TRANSDUCER, WHEEL SPEED CRANE COMPANY 

141 32 2309-2005-401 SHOCK ABSORBER ASSY, LH/RH MLG ELEB 

142 32 2309-2800-505 ACTUATOR ASSY, UNLOCKING - LH/RH ML ELEB 

143 32 2309-3700-503 ACTUATOR ASSY, MANEUVERING - LR EMBRAER 

144 33 8ES 007 046-01 POWER,SUPPLY HELLA 

145 33 1826-1 LIGHT DIMMER AVTECH 

146 33 55-0521-4-21 INVERTER SELA STE 

147 33 55-0531-6-21 INVERTER SELA STE 

148 33 60-5096-1 STROBE LIGHT POWER SUPPLY GRIMES 

149 34 1117-11 MODH 8 CONTROL DISPLAY UNIT UNIVERSAL 

150 34 7008471-667 
PANEL, WEATHER RADAR (W/O TURB 
DET) 

HONEYWELL INC. 

151 34 7014700-622 AIR DATA COMPUTER HONEYWELL 

152 34 7021450-601 MOD N TRANSCEIVER, RADAR (W/O TURB DET) HONEYWELL 

153 34 7510100-634 INTEGRADE NAV UNIT HONEYWELL 

154 34 7517900-55003 TCAS 2000 CHANGE 7 COMPUTER UNIT. HONEYWELL 

155 34 
965-0976-003-202-
202 

COMPUTER, EGPWS 
ALLIED SIGNAL 

156 34 7001840-937 UNIT, RADIO ALTIMETER HONEYWELL 

157 34 7014331-921 UNIT, BEZEL (PFD) HONEYWELL 

158 34 7014332-931 UNIT, BEZEL (MFD) HONEYWELL 

159 34 7016986-505 DISPLAY CONTROLLER (WITH FMS) HONEYWELL 

160 34 7510100-631 INTEGRATED NAV/ADF/DME HONEYWELL 

161 34 7514081-915 ANTENNA, TCAS II HONEYWELL 

162 35 4441009-050 OXYGEN CYLINDER   

163 35 MC10-02-117 MASK   

164 35 MC10-02-171 OXYGEN CREW MASK   

165 35 MXP138-1 BOX, MASK STOWAGE   

166 36 816605-2 GROUND CHECK VALVE HAMILTON 

167 36 816610-1 VALVE, FAN AIR HAMILTON 

168 36 816624-13 FAN AIR CONTROL THERMOSTAT HAMILTON 

169 36 816624-7 FAN AIR CONTROL THERMOSTAT HAMILTON 

170 36 145-30609-401 PRE-COOLER EMBRAER 

171 36 816601-1 VALVE, HIGH STAGE HAMILTON 

172 36 816606-1 VALVE, CROSS-BLEED HAMILTON 

173 45 251-116-013-011 CENTRAL MAINTENANCE COMPUTER VIBROMETER 

174 49 4505576 MODULE ASSY SUNDSTRAND 

175 49 4952375 BLEED SHUTOFF VALVE SUNDSTRAND 
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176 52 0860202001 ACCUMULATOR, HYDRAULIC YORK INDUSTRIES 

177 52 5835-3 VALVE, SHUT-OFF TACTAIR FLUID 

178 52 2106-0500-001 ACTUATOR ASSY, PAX DOOR EMBRAER 

179 52 2214-0100-401 VALVE ASSY, PRESSURE RELIEF EMBRAER 

180 52 2704-0001-003 ACCUMULATOR ASSY EMBRAER 

181 53 4980-101-V1 RADOME 
NORTON PRF 

RLST 

182 71 LM-223-SA5-1 MOUNT, ENGINE FORWARD 
LORD 

MECHANICAL 

183 71 LM-223-SA7 MOUNT, ENGINE REAR 
LORD 

MECHANICAL 

184 76 145-30503-403 MODULE ASSY-POWERPLANT CONTROL EMBRAER 

185 77 241-244-013-002 MONITOR, ENGINE VIBRATION VIBROMETER 

186 80 3215358-2 STARTING CONTROL VALVE ALLIED SIGNAL 

187 80 3505910-6 UNIT,STARTER PNEUMATIC ALLIED SIGNAL 

     

 

Επεξηγήσεις Στηλών 
 

 

 

(1) Σύστημα στο οποίο ανήκει το υλικό (κατά ATA 100) 

 

 

(2) Part Number του υλικού 

 

 

(3) Περιγραφή του υλικού 
 

 

 

(4) Κατασκευαστής του υλικού 

  

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 

ΥΛΙΚΑ Α/Φ ΕΜΒ-135/145 ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (REPAIR AND RETURN) 

IT
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(1) 
CH 

(2) 
PART NUMBER 

(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

QTY 

1 21 22250N030201 CONTROLLER, DIGITAL LIEBHERR S.A. 1 

2 21 815240-3 MACHINE, AIR CYCLE HAMILTON STAND 2 

3 21 92185A010200 CONTROLLER, DIGITAL LIEBHERR S.A. 1 

4 22 
7021170-951 
MOD.A 

CONTROLLER, AUTOFLIGHT GUIDANCE HONEYWELL INC. 1 

5 23 7013270-965 PANEL, RMU HONEYWELL INC. 2 

6 24 51545-002A GENERATOR CONTROL UNIT LUCAS (LAPEC) 2 

7 24 BA09101-01 GENERATOR, ELECTRICAL AC-75KVA  LUCAS (LAPEC) 1 

8 24 CB06101-01 GENERATOR CONTROL UNIT- GCU GOODRICH 1 

9 27 0020BN5 STALL PROTECTION COMPUTER ROSEMOUNT 1 

10 27 362200-1015 ACTUATOR, HORIZONTAL STABILIZER 
PARKER-
HANNIFIN 

1 

11 27 363300-1017 ACTUATOR,INBOARD FLAP ROOT 
PARKER-
HANNIFIN 

1 

12 27 363300-1019 ACTUATOR,INBOARD FLAP TIP 
PARKER-
HANNIFIN 

1 

13 28 367-934-002 FUEL CONDITIONING SIGNAL UNIT 
PARKER-
HANNIFIN 

1 

14 31 7013348-940 DATA ACQUISITION UNIT DAU HONEYWELL INC. 1 

15 31 7013348-944 DATA ACQUISITION UNIT DAU HONEYWELL INC. 1 

16 31 7013348-951 UNIT,DATA ACQUISITION HONEYWELL INC. 1 

17 31 
7014300-901  
SW MOD H 

EICAS DISPLAY HONEYWELL 2 

18 31 7017000-82458 IC-600 # 1 – IC1 HONEYWELL 1 

19 32 123-02328-403 STEERING WHEEL EQUIPPED EMBRAER 1 

20 32 308570-1003 MANIFOLD, STEERING HYDRAULIC 
PARKER-
HANNIFIN 

1 

21 32 42-951-6 BRAKE CONTROL UNIT CRANE COMPANY 1 

22 34 34201700-8N7A EMBEDDED GPS INERTIAL SYSTEM HONEYWELL INC 2 

23 34 7001840-937 UNIT, RADIO ALTIMETER HONEYWELL INC. 2 

24 34 7510100-631 INTEGRATED NAV/ADF/DME HONEYWELL INC. 3 

25 34 7517900-55003 
TRAFFIC COLLISION ALERT SYSTEM- 
TCAS 2000(RT-951) 

HONEYWELL 1 

26 34 
965-0976-003-
202-202 

COMPUTER, EGPWS ALLIED SIGNAL 2 

27 34 HG2010AC02 
COMPUTER, ATTITUDE AND HEADING 
(AHR) 

HONEYWELL INC. 1 

28 36 145-30609-401 PRE-COOLER EMBRAER 1 

29 36 4951680 APU MODULATING BLEED VALVE 
SUNDSTRAND 
CORP 

1 

30 45 251-116-013-011 CENTRAL MAINTENANCE COMPUTER VIBROMETER 1 

31 49 4503935 AUXILIARY POWER UNIT PRATT WHITNEY 2 
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QTY 

32 49 4503985D APU FADEC UNIT CONTROL PRATT WHITNEY 1 

33 24 30086-011 MAIN GENERATOR LUCAS TRW 12 

34 32 2309-2002-511 MAIN LANDING GEAR LEG STRUT ASSY ELEB 1 

35 32 2309-2002-512 MAIN LANDING GEAR LEG STRUT ASSY ELEB 1 

36 32 2309-2037-503 
MAIN LANDING GEAR TRAILING ARM 
ASSY 

VSH277 2 

37 32 2309-2005-005 
MAIN LANDING GEAR SHOCK 
ABSORBER ASSY 

VSH277 2 

38 32 2309-2500-505 MLG UPPER MAIN SIDE STRUT ASSY ELEB 2 

39 32 2309-2600-505 
MLG UPPER SECONDARY SIDE STRUT 
ASSY 

ELEB 2 

40 32 1170C0000-02 NOSE LANDING GEAR STRUT LIEBHER 1 

41 32 1172C0000-02 
NOSE LANDING GEAR MAIN DRAG 
STRUT 

LIEBHER 1 

42 32 1173B0000-02 
NOSE LANDING GEAR UPPER 
AUXILIARY DRAG STRUT 

LIEBHER 1 

43 32 1170C0000-08 NLG - STRUT ASSEMBLY LIEBHER 2 

44 32 1172C0000-02 NLG - MAIN DRAG STRUT LIEBHER 2 

45 32 1173B0000-03 NLG - AUXILIARY DRAG STRUT LIEBHER 2 

46 32 2309-4002-403 MLG LH - LEG STRUCTURE ASSY - XR ELEB 2 

47 32 2309-4002-404 MLG RH - LEG STRUCTURE ASSY - XR ELEB 2 

48 32 2309-2500-503 MLG  MAIN SIDE STRUT LR ELEB 4 

49 32 2309-2600-507 MLG SECONDARY SIDE STRUT ASSY ELEB 4 

50 32 2309-2005-401 MLG SHOCK ABSORBER ASSY ELEB 4 

51 21 63-90330 HPP COMPRESSOR MOTOR 
SOCIETE E-
TUBES 

3 

52 21 25-92340 CONDENSER FAN 
SOCIETE E-
TUBES 

2 

53 21 30-91340 EVAPORATOR FAN 
SOCIETE E-
TUBES 

6 

54 49 BA09101-01 APU A.C. GENERATOR PRATT WHITNEY 2 

55 49 
4951799/ 
4950029 

APU STARTER MOTOR PRATT WHITNEY 2 

56 49 23080-013A APU Starter/Generator LUCAS (TRW) 2 

 
(1) Σύστημα στο οποίο ανήκει το υλικό (κατά ATA 100) 

  

 
(2) Part Number του υλικού 

   

 
(3) Περιγραφή του υλικού 

   

 
(4) Κατασκευαστής του υλικού 

   
  

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «9» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 

ΥΛΙΚΑ Α/Φ ΕΜΒ-135/145 ΠΡΟΣ ΚΑΤ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 

IT
E

M
 

N
O

. 

(1) 
CHAP 

(2) 
PART NUMBER 

(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

1 21 120-50013-003 VALVE ASSY-UNIDIRECTIONAL EMBRAER 

2 21 120-50013-001 VALVE, UNIDIRECTIONAL EMBRAER 

3 21 120-50356-001 SHAFT ASSY EMBRAER 

4 21 11-94340 CONDENSER SECAN 

5 21 145-25697-403 VALVE, AIR COND. DISTRIBUTION EMBRAER 

6 21 145-25698-403 VALVE, AIR COND. DISTRIBUTION EMBRAER 

7 21 145-20422-403 VALVE, COCKPIT WARM AIR FEED EMBRAER 

8 21 145-20422-404 VALVE, COCKPIT WARM AIR FEED EMBRAER 

9 21 145-22301-401 VALVE, GASPER SHUTOFF EMBRAER 

10 21 145-25697-405 VALVE ASSY EMBRAER 

11 21 145-25698-407 VALVE ASSY EMBRAER 

12 21 145-26259-405 VALVE ASSY, RAM AIR EMBRAER 

13 21 145-26259-406 VALVE ASSY, RAM AIR EMBRAER 

14 21 145-26259-411 VALVE ASSY, RAM AIR EMBRAER 

15 21 145-26269-401 VALVE, RAM AIR CHECK EMBRAER 

16 21 16-91340-4 EVAPORATOR ASSY SECAN 

17 21 2014AB 
MODULE, CABIN PRESSURE 
ACQUISITION 

ROSEMOUNT 

18 21 2097K021100 
ELECTROPNEUMATIC OUTFLOW 
VALVE 

LIEBHERR S.A. 

19 21 2099L011100 VALVE, PNEUMATIC OUTFLOW LIEBHERR S.A. 

20 21 2099L021100 VALVE, PNEUMATIC OUTFLOW LIEBHERR S.A. 

21 21 216-90340 CONTROL BOX SECAN 

22 21 21-91340-1 
SENSOR,FLOW-VCM,AIR 
CONDITIONING SYS 

SECAN 

23 21 38E109-20A VALVE, PRESSURE REGULATOR LUCAS AVITRON 

24 21 4800-112 PUSH-BUTTON SWITCH,4PDT,ALT EATON CORP 

25 21 4800-117 PUSH-BUTTON SWITCH,4 PDT-ALT. EATON CORP 

26 21 526484 FAN, ELECTRONIC COMPARTMENT ROTRON INC 

27 21 63-90330 MOTOR, EQUIPPED SECAN 

28 21 812546-4 TEMPERATURE CONTROL MODULE HAMILTON STAND 

29 21 912R0301 
CONTROLLER, PRESSURIZATION 
MANUAL 

LIEBHERR S.A. 

30 21 AE1115A00 FAN, RECIRCULATION & GASPER TECHNOFAN 

31 21 BYLB51971-1 VALVE, SHUTOFF BARBER-COLMAN 

32 21 SYLC51836-1 ACTUATOR, LINEAR BARBER-COLMAN 

33 22 7003897-925 CONTROLLER, AUTOPILOT HONEYWELL INC. 

34 22 4006719-906 MOD H 
ACTUATOR,ELECTROMECHANICAL 
ASSY-ELE 

HONEYWELL INC 

35 22 4006719-910 MOD H 
ACTUATOR,ELECTROMECHANICAL 
ASSY-ELE 

HONEYWELL INC 
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36 23 025-230-325 ANR HEADSET MODEL HMEC25-CAP CLARK DAVID 

37 23 135-04945-401 HANGER ASSY EMBRAER 

38 23 16-21B MOD.1 ANTENNA, VHF CHELTON  

39 23 1943SF 
FAN ASSY-ENTERTAINMENT,PAX 
CABIN 

  

40 23 064-010-16-0003 PANEL, HF CONTROL HONEYWELL INC 

41 23 405621A-UAW HANDSET,PHONE 
UNIVERSAL 
AVIONICS 

42 23 405621B-UAW HANDSET,PHONE 
UNIVERSAL 
AVIONICS 

43 23 064-0115-0061 TRANSCEIVER HONEYWELL INC 

44 23 405622A-UAW CRADLE ASSY 
UNIVERSAL 
AVIONICS 

45 23 405622B-UAW CRADLE ASSY 
UNIVERSAL 
AVIONICS 

46 23 5930-4-000 IMPACT SWITCH   

47 23 920060 UNIT,DIGITAL INTERFACE AIRSHOW   

48 23 936000-1 
BOARD TELEPHONE UNIT 
MANAGEMENT,AER 

  

49 23 990-4132-002 AMPLIFIER,AUDIO ASSY   

50 23 990-4150-007 MONITOR,VIDEO ASSY   

51 23 990-4714-001 DIGITAL VIDEO DISC ASSY   

52 23 H10-60 HEADSET/MICROPHONE ASSY CLARK DAVID 

53 23 PTA12-005 PANEL,ADAPTER SATCOM   

54 23 120-29580-001 
SUPPORT ASSY,MICROPHONE AND 
PHONE 

EMBRAER 

55 23 5482-1 MOD.D PASSENGER ADDRESS AMPLIFIER AVTECH 

56 23 7511001-939 PANEL, DIGITAL AUDIO HONEYWELL INC. 

57 23 7513000-835 UNIT, BACKUP TUNING HONEYWELL INC. 

58 23 980-6113-005 MICROPHONE, AREA ALLIED-SIGNAL 

59 24 145-21325-419 MODULE ASSY ELECTRICAL PANEL EMBRAER 

60 24 145-21589-401 
HARNESS W402,GEN 2 E 3 
CONTROL 

EMBRAER 

61 24 145-22763-401 
HARNESS W401,GEN 1 E 4 
CONTROL 

EMBRAER 

62 24 145-31116-401 BATTERY 1 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

63 24 145-31118-401 BATTERY 2 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

64 24 145-37966-401 BATTERY 1 RELAY BOX-ASSY EMBRAER 

65 24 145-46109-401 BACKUP BATTERY RELAY BOX EMBRAER 

66 24 23080-013A STARTER GENERATOR, APU LUCAS (LAPEC) 

67 24 51525-014A UNIT, GENERATOR CONTROL (APU) LUCAS AVITRON 

68 24 51545-001B 
UNIT, GENERATOR CONTROL 
(ENGINE) 

LUCAS (LAPEC) 

69 24 51545-001B MOD.A 
UNIT, GENERATOR CONTROL 
(ENGINE) 

LUCAS (LAPEC) 

70 24 AE10015-002 EXTERNAL POWER CONTROL UNIT AEROELETRONICA 

71 24 PC03501-01 TRANSFORMER, CURRENT ASSY GOODRICH 

72 24 PC-251-123F INVERTER, STATIC FLITE-TRONICS 

73 24 PC-3Y-1200 
INVERTER,STATIC-THREE PHASE 
3.6KVA/400HZ 

MARATHON 
POWER 
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74 24 TRU11200-1A-1889 TRANSFORMER RECTIFIER UNIT AVIONIC INSTR 

75 25 03100-01-0 
ACTUATOR, ELECTRICAL, PILOT 
SEAT 

CRESYSTEM 

76 25 123-18641-401 NOTES TABLE ASSY EMBRAER 

77 25 145-33666-402 STOP REAR ASSY - COPILOT SEAT EMBRAER 

78 25 147110-39 CABLE,EQUIPPED LONG SICMA 

79 25 147110-40 CABLE,EQUIPPED SHORT SICMA 

80 25 1539-IM-OH-C OVEN (TIA ELECTRICAL.CO.) C&D 

81 25 15-40F 
EQUIPMENT, PROTECTIVE 
BREATHING 

INTERTECHNIQUE 

82 25 453-5000(237) ELT TRANSMITTER, C406 ARTEX AIRCRAFT 

83 25 7162031-503 CARGO DOOR SAFETY NET C&D 

84 25 D10134-50 HOT JUG MODEL 1097 MAPCO 

85 25 ELT 96A 2560 000 000 
EMERGENCY LOCATOR 
TRANSMITTER 

SATORI 

86 25 P2-07-0009-120 FLASHLIGHT DME 

87 25 R1450200-001 SUNVISOR, ASSY ROSEN 

88 25 S65-1231 ANTENNA WHITE,ELT   

89 26 30100050-6 APU FIRE EXTINGUISHER BOTTLE HTL 

90 26 30100050-5 APU FIREX BOTTLE HTL 

91 26 33600057-5 ENGINE FIREX BOTTLE HTL 

92 26 3601-133-500/230C-9.0M DETECTOR, ENGINE FIRE MEGGITT 

93 26 3601-134-480/220C-2.7M DETECTOR, PYLON FIRE MEGGITT 

94 26 1-7054-1 SWITCH, ENGINE FIRE AVIAC 

95 26 2-7054-2 SWITCH, ENGINE FIRE AVIAC 

96 26 3601-143-482/220C-4.2M APU FIRE DETECTOR MEGGITT 

97 26 902081 MODULE, FIRE CONTROL 
SYSTRON-
DONNER 

98 26 FAU751A-4 PANEL, SMOKE DETECTION JAPAN AIRLINES 

99 27 6203 ACTUATOR,ROTATING BARBER-COLMAN 

100 27 0050N1 ACTUATOR, STICK SHAKER ROSEMOUNT 

101 27 0501020-01 
REGULATOR, ELEVATOR CABLE 
TENSION 

PACIFIC SCIENT 

102 27 0501020-03 
REGULATOR, ELEVATOR CABLE 
TENSION 

PACIFIC SCIENT 

103 27 145-21353-407 MODULE ASSY-TRIM CONTROL EMBRAER 

104 27 145-29545-401 MODULE ASSY-AIL/ELEV DISC EMBRAER 

105 27 145-30477-401 SWITCH ASSEMBLY-TRIM,YOKE EMBRAER 

106 27 145-32013-401 CARTRIDGE ASSY-RUDDER EMBRAER 

107 27 145-32273-401 HARNESS W796-RUDDER POSITION EMBRAER 

108 27 145-32358-401 HARNESS W797-RUDDER POSITION EMBRAER 

109 27 145-32358-403 HARNESS W797 EMBRAER 

110 27 145-32359-401 HARNESS W798-RUDDER POSITION EMBRAER 

111 27 145-32359-403 HARNESS W798 EMBRAER 

112 27 145-33022-409 
UNIT, SPOILER CONTROL, 
EQUIPPED 

EMBRAER 
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113 27 145-34177-405 MODULE ASSY-TRIM CONTROL EMBRAER 

114 27 145-37755-401 
DEVICE ASSY,DISCONNECT-
ELEVATOR 

EMBRAER 

115 27 145-37755-403 
DEVICE ASSY,DISCONNECT-
AILERON 

EMBRAER 

116 27 145-37755-405 
DEVICE ASSY,DISCONNECT-
ELEVATOR 

EMBRAER 

117 27 145-37755-409 
DEVICE ASSY,DISCONNECT-
AILERON 

EMBRAER 

118 27 145-71029-403 ROD ASSY - AILERON CONTROL EMBRAER 

119 27 145-71029-404 ROD ASSY - AILERON CONTROL EMBRAER 

120 27 2108-0050-003 ACTUATOR ASSY EMBRAER 

121 27 360440-1007 ACTUATOR, GROUND SPOILER PARKER-HANNIFIN 

122 27 360450-1001 VALVE, GROUND SPOILER PARKER-HANNIFIN 

123 27 363110-1009 FLAP SELECTOR LEVER PARKER HANNIFIN 

124 27 363270-1001 TRANSDUCER, FLAP POSITION PARKER-HANNIFIN 

125 27 363270-1003 FLAP POSITION TRANSDUCER UNIT. PARKER-HANNIFIN 

126 27 363270-1005 FLAP POSITION TRANSDUCER UNIT PARKER HANNIFIN 

127 27 363350-1003 FLAP VELOCITY SENSOR PARKER-HANNIFIN 

128 27 363400-1019 FLAP FLEXIBLE SHAFT 1 PARKER-HANNIFIN 

129 27 363400-1021 FLAP FLEXIBLE SHAFT 2 PARKER-HANNIFIN 

130 27 363400-1023 FLAP FLEXIBLE SHAFT 3 PARKER-HANNIFIN 

131 27 363400-1025 FLAP FLEXIBLE SHAFT 4 E 5 PARKER-HANNIFIN 

132 27 363450-1001 ANGLE GEAR BOX, INBOARD FLAP PARKER-HANNIFIN 

133 27 363450-1003 
ANGLE GEAR BOX, OUTBOARD 
FLAP 

PARKER-HANNIFIN 

134 27 363500-1003 BRAKE, FLAP TRANSMISSION PARKER HANNIFIN 

135 27 367000-1005 UNIT, AILERON ARTIFICIAL FEEL PARKER-HANNIFIN 

136 27 41012130-104 DAMPER ASSY HR TEXTRON 

137 27 6005-1 VALVE, SOLENOID TACTAIR FLUID 

138 27 999-1003 LEVER, SPEED BRAKE 
MASON-

CLAROSTAT 

139 27 HP528200S2-27 
VALVE, HYDRAULIC PRESSURE 
REDUCER 

TACTAIR FLUID 

140 27 KPD4235 SPRING,CARTRIDGE ASSY KAMATICS 

141 27 SYLC-53058 ELECTROMECHANIC ACTUADOR BARBER-COLMAN 

142 28 028-936-002 UNIT, FUEL TANK PARKER-HANNIFIN 

143 28 028-936-003 UNIT, FUEL TANK PARKER-HANNIFIN 

144 28 028-936-004 UNIT, FUEL TANK PARKER-HANNIFIN 

145 28 028-936-005 UNIT, FUEL TANK PARKER-HANNIFIN 

146 28 028-936-006 UNIT, FUEL TANK PARKER-HANNIFIN 

147 28 028-936-007 FUEL TANK UNIT PARKER HANNIFIN 

148 28 028-936-008 FUEL TANK UNIT PARKER-HANNIFIN 

149 28 028-936-009 FUS LOWER TANK-UNIT PARKER HANNIFIN 

150 28 028-936-010 FUS UPPER TANK-UNIT PARKER HANNIFIN 

151 28 057-905-001 SENSOR, FUEL LOW LEVEL PARKER-HANNIFIN 

152 28 130-0045-01 FLAME ARRESTOR   

153 28 145-69701-403 VALVE, FLAP EMBRAER 
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154 28 145-69701-405 FLAP VALVE ASSY EMBRAER 

155 28 2000031-102 VALVE,RELIEF PARKER FUEL 

156 28 2670054M1 ADAPTER ASSY PARKER HANNIFIN 

157 28 2810049-101 VALVE, FUELING SHUTOFF PARKER-HANNIFIN 

158 28 2810050-102 VALVE, PILOT PARKER-HANNIFIN 

159 28 2810051-102 VALVE, VENT PARKER-HANNIFIN 

160 28 2810051-104 VALVE, VENT PARKER-HANNIFIN 

161 28 2820052-102 ADAPTER, FUELING/DEFUELING PARKER-HANNIFIN 

162 28 2890046-101 CAP ASSY PARKER-HANNIFIN 

163 28 2930005-101 VALVE, CHECK/RELIEF PARKER METAL 

164 28 2930005-102 CHECK VALVE/RELIEF PARKER METAL 

165 28 2930006-101 VALVE, CHECK PARKER METAL 

166 28 2930007-101 PUMP, EJECTOR PARKER METAL 

167 28 2930015-101 VALVE, VENT FLOAT PARKER METAL 

168 28 2930015-102 VALVE,FLOAT VENT PARKER METAL 

169 28 2C7-4 ELECTRICAL FUEL BOOSTER PUMP PARKER-HANNIFIN 

170 28 366-927-001 INDICATOR, FUEL REPEATER PARKER-HANNIFIN 

171 28 457-1015-6 CAP, FUEL TANK SHAW-AERO 

172 28 74-608 FLOAT SWITCH   

173 28 86-4682 VALVE, DRAIN SHAW-AERO 

174 29 2226-0001-401 PRIORITY VALVE ASSY EMBRAER 

175 29 2237-0100-001 VALVE, ONE-WAY RESTRICTOR EMBRAER 

176 29 2238-0001-001 VALVE ASSY,BLEED EMBRAER 

177 29 2662A4EE VALVE CHECK   

178 29 368170-101 VALVE ASSY BYPASS PARKER CONTROL 

179 29 368175-101 VALVE ASSY RELIEF PARKER CONTROL 

180 29 368198-1003 VALVE ASSY FLUID SAMPLING   

181 29 CV26-63 VALVE CHECK   

182 29 PV3-032-11 PUMP ASSY (MODEL PV3-032-11) VICKERS INC 

183 30 1632-1 MOD. B TIMER AVTECH 

184 30 0871HT3 MOD 3 UNIT, ICE DETECTOR ROSEMOUNT 

185 30 145-29800-401 REGULATOR PNEUMATIC   

186 30 1625-1 MOD B 
CONTROLLER, WINDSHIELD 
TEMPERATURE 

AVTECH 

187 30 29S5D5295-01 PNEUMATIC DEICER BF GOODRICH IPS 

188 30 29S5D5295-02 PNEUMATIC DEICER BF GOODRICH IPS 

189 30 29S5D5295-03 PNEUMATIC DEICER BF GOODRICH IPS 

190 30 29S5D5295-04 PNEUMATIC DEICER BF GOODRICH IPS 

191 30 29S5D5295-05 PNEUMATIC DEICER BF GOODRICH IPS 

192 30 3D2376-06 VALVE, FLOW CONTROL BF GOODRICH IPS 

193 30 3D3554-05 SHUTOFF VALVE BF GOODRICH IPS 

194 30 4D2095-212 PRESSURE REGULATOR VALVE BF GOODRICH IPS 

195 30 90-0183-11 ARM, WINDSHIELD WIPER (LH) GRIMES 

196 30 90-0183-12 ARM, WINDSHIELD WIPER (RH) GRIMES 

197 30 90-0184-1 BLADE, WINDSHIELD WIPER ARM GRIMES 
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198 30 90-0476-3-3 MOTOR GEARCASE - LH GRIMES 

199 30 90-0476-4-3 MOTOR GEARCASE - RH GRIMES 

200 31 GMT4190-011 AMDT. B CLOCK, DIGITAL SEXTANT AVIONIQ 

201 31 3001-01-111 ACCELEROMETER GENISCO TECH 

202 31 7014332-951 UNIT, BEZEL (EICAS) HONEYWELL INC. 

203 32 1170A3500-02 POTENTIOMETER, FEEDBACK UNIT LIEBHERR 

204 32 0510GW2 
CONDITIONER, TEMPERATURE 
SIGNAL 

ROSEMOUNT 

205 32 88424002 ACCUMULATOR, HYDRAULIC YORK INDUSTRIES 

206 32 1175B0000-01 ACTUATOR, UNLOCKING LIEBHERR 

207 32 1170A1800-01 POTENTIOMETER, FEEDBACK UNIT LIEBHERR 

208 32 1170A2900-01 PROXIMITY SENSOR BOX LIEBHERR 

209 32 1170A3600-01 FEEDBACK UNIT SENSOR LIEBHERR 

210 32 123-02328-407 STEERING WHEEL EQUIPPED EMBRAER 

211 32 140-197 TRANSDUCER, WHEEL SPEED CRANE COMPANY 

212 32 145-21495-405 
CABL W019,AMORTECEDOR TDP 
NARIZ 

EMBRAER 

213 32 145-21585-405 HARNESS W509 EMBRAER 

214 32 145-21586-405 HARNESS W510 EMBRAER 

215 32 145-21590-407 CABL W514,WHEEL TRANSDUCER EMBRAER 

216 32 145-26298-403 NLG WHEEL ARRESTING DEVICE EMBRAER 

217 32 145-32170-401 MODULE LEVER ASSY   

218 32 145-44841-405 ASSY GUIDE,TEMP SENSOR BRAKE EMBRAER 

219 32 145-44841-407 ASSY GUIDE,TEMP SENSOR BRAKE EMBRAER 

220 32 20-017500 TRANSDUCER, PEDAL POSITION CRANE COMPANY 

221 32 2118-0100-401 ACTUATOR ASSY - NLG DOOR EMBRAER 

222 32 2227-0100-001 SOLENOID VALVE 4 WAY, 3 POS. EMBRAER 

223 32 2228-0001-005 VALVE ASSY, THERMAL RELIEF EMBRAER 

224 32 2241-0001-001 CHECK VALVE ASSY - 4 EMBRAER 

225 32 2241-0020-001 CHECK VALVE ASSY - 6 EMBRAER 

226 32 2309-2650-005 SPRING CARTRIDGE ASSY   

227 32 2309-3700-503 
ACTUATOR ASSY, MANEUVERING - 
LR 

EMBRAER 

228 32 2309-2900-401 BOX, UPLOCK EMBRAER 

229 32 38-791500 FUSE CRANE COMPANY 

230 32 38-793500 VALVE, BRAKE SHUTOFF CRANE COMPANY 

231 32 39-807 VALVE, BRAKE CONTROL CRANE COMPANY 

232 32 4702-6 
VALVE ASSY, FREE-FALL 
SELECTOR 

TACTAIR FLUID 

233 32 52-565500-1 VALVE CHECK KULITE 

234 32 7-45550-1 LEVER, LANDING GEAR CONTROL TRIUMPH 

235 32 8-527-01 SENSOR, PROXIMITY ELDEC 

236 32 9067-40-4 
EMERGENCY/PARKING BRAKE 
VALVE 

TACTAIR FLUID 

237 32 HV50-61 VALVE DRAIN   

238 32 MS27611 VALVE STEEL   

239 32 MS28889-2 VALVE HIGH PRESSURE   
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240 32 P2A1980 BEARING, BALL - MLG SIDE STRUT PSI BEARING 

241 32 P2A1990-1 BEARING,BALL PSI BEARING 

242 32 P2A2000-1 NLG BALL BEARING PSI BEARING 

243 33 10-1119-1 LIGHT,INTERNAL EMERGENCY GRIMES 

244 33 10-1119-11 LIGHT, COCKPIT EMERGENCY GRIMES 

245 33 11-0049 BATTERY CHARGER ASSY   

246 33 11-4904-1 SIGN SUB ASSY,"EXIT" GRIMES 

247 33 145-26428-405 HARNESS W308,LIGHTS EMBRAER 

248 33 145-26428-501 HARNESS W308,LIGHTS-STAB FAIR EMBRAER 

249 33 145-43988-401 EMERG/LT MODULE CTL EMBRAER 

250 33 145-70505-403 HARNESS ASSY - W507 EMBRAER 

251 33 145-70513-403 CLAMP, LANDING LIGHT EMBRAER 

252 33 145-70513-405 CLAMP, LANDING LIGHT EMBRAER 

253 33 1826-1 LIGHT DIMMER AVTECH 

254 33 2LA 002 760-70 LIGHT ASSY HELLA 

255 33 2LA 006 265-00 LIGHT, FLIGHT READING HELLA 

256 33 30-2510-3 LIGHT,EXTERIOR EMERGENCY GRIMES 

257 33 55-0521-4-21 INVERTER SELA (ABADIE) 

258 33 55-0531-6-21 INVERTER SELA (ABADIE) 

259 33 60-5096-1 STROBE LIGHT POWER SUPPLY GRIMES 

260 33 7824-1 INVERTER C&D 

261 33 85-0446-7 LIGHT, CABIN GRIMES 

262 33 8ES 007 046-01 POWER,SUPPLY HELLA 

263 33 P2-07-0009-520 FLASHLIGHT   

264 33 RPS1-B BATTERY, EMERGENCY LIGHT C&D 

265 34 10706 GPS ANTENNA UNIVERSAL 

266 34 11921 FMS CONFIGURATION MODULE UNIVERSAL 

267 34 0851HU TUBE, PITOT ROSEMOUNT 

268 34 0856NF PITOT/STATIC TUBE, PILOT ROSEMOUNT 

269 34 102AU1AF 
SENSOR, TOTAL AIR 
TEMPERATURE 

ROSEMOUNT 

270 34 1192-30-111102 NAVIGATION COMPUTER UNIT UNIVERSAL 

271 34 26006881-102 FAN, AHRS HONEYWELL INC. 

272 34 3142-82-00 MARKER BEACON ANTENNA   

273 34 4057697-901 LSS ANTENNA   

274 34 500-80771-101 
RADIO ALTIMETER ANTENNA COAX 
KIT 

ELECTRONIC 

275 34 500-80771-102 
CABLE,COAX KIT-RADIO ALTIMETER 
2 ANTENNA 

ELECTRONIC 

276 34 520-3210-020 RADIO MAGNETIC INDICATOR   

277 34 64050663-1 
INDICATOR, STANDBY AIR SPEED 
(IAS) 

SEXTANT AVIONIQ 

278 34 7008471-667 
PANEL, WEATHER RADAR (W/O 
TURB DET) 

HONEYWELL INC. 

279 34 7014331-921 UNIT, BEZEL (PFD) HONEYWELL INC. 

280 34 7014332-931 UNIT, BEZEL (MFD) HONEYWELL INC. 

281 34 7016986-505 DISPLAY CONTROLLER (WITH FMS) HONEYWELL INC. 
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282 34 7021451-412 
P-660, RADAR ANTENNA 
INSTALLATION K 

HONEYWELL INC. 

283 34 7510300-901 ANTENNA, ADF HONEYWELL INC. 

284 34 7510359-954 IK-829 STRAP BUS KIT HONEYWELL INC. 

285 34 7514081-915 ANTENNA, TCAS II HONEYWELL INC. 

286 34 7519350-70050 IFF TRANSPODER   

287 34 805C0620-06 DISTANCE INDICATOR UNIT   

288 34 805D0602-39 TRANSCEIVER UNIT   

289 34 805D0660-04 CONTROL UNIT 1   

290 34 805D0660-04 CONTROL UNIT 2   

291 34 C-5J COMPASS AMETEK GAUGE 

292 34 D2-729B016 COAXIAL RELAY   

293 34 DMNI50-4-2 ANTENNA BAND 'L' (DME/TDR)   

294 34 DMNI50-4-2 ANTENNA BAND 'L' (DME/TDR)   

295 34 DMNI50-4-2 TACAN ANTENNA TOP   

296 34 DMNI50-4-2 TACAN ANTENNA BOTTOM   

297 34 PGA1001WG MAGNETIC COMPASS SMITHS 

298 34 S41422-2 DUAL GLIDE SLOPE ANTENNA   

299 34 S67-1575-16 ANTENNA, GPS SENSOR SYSTEMS 

300 34 S67-2002 RADIO ALTIMETER ANTENNA   

301 35 117033-02 GENERATOR   

302 35 135-07385-001 VALVE   

303 35 179270-01 REGULATOR PNEUMATIC   

304 35 15-40F 
EQUIPMENT, PROTECTIVE 
BREATHING 

L'AIR LIQUIDE 

305 35 176250-50 CYLINDER, OXYGEN PURITAN BENNETT 

306 35 176965-14 CYLINDER, PORTABLE OXYGEN PURITAN BENNETT 

307 35 MC10-02-106 MASK, CREW OXYGEN EROS 

308 35 MXP138-1 BOX, MASK STOWAGE EROS 

309 35 MXP138-2 BOX, MASK STOWAGE EROS 

310 35 4441009-050 OXYGEN CYLINDER PURITAN BENNETT 

311 35 MC10-02-171 OXYGEN CREW MASK INTERTECHNIQUE 

312 36 816603-3 VALVE, BLEED AIR CHECK HAMILTON STAND 

313 36 816605-2 GROUND CHECK VALVE HAMILTON 

314 36 816606-1 VALVE, ENGINE BLEED HAMILTON STAND 

315 36 816610-1 VALVE, HIGH STAGE HAMILTON 

316 36 816624-13 FAN AIR CONTROL THERMOSTAT HAMILTON 

317 36 816624-8 THERMOSTAT, FAN AIR CONTROL HAMILTON STAND 

318 36 816624-7 FAN AIR CONTROL THERMOSTAT HAMILTON 

319 38 0218-0032-1 WASTE SYSTEM DRAIN VALVE KAISER 

320 38 11059-74 TIMER,ASSY MONOGRAM INC 

321 38 123-19193-401 HEATING, POTABLE WATER FILL EMBRAER 

322 38 3512-013 MOTOR,PUMP FILTER,ASSY MONOGRAM INC 

323 38 7311132-501 WATER TANK ASSY C&D 

324 49 4500506A FAN, OIL COOLER HAMILTON 
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325 49 4502160B HARNESS ASSY, ELECTRICAL 
SUNDSTRAND 

TURB 

326 49 4503259 NOZZLE, START FUEL 
SUNDSTRAND 

TURB 

327 49 4503978 HARNESS ASSY 
SUNDSTRAND 

CORP 

328 49 4504757A UNIT, CONTROL ASSY HAMILTON 

329 49 4505576 MODULE ASSY 
SUNDSTRAND 

CORP 

330 49 4951070 EXCITER HAMILTON 

331 49 4951431 DIVIDER HAMILTON 

332 49 4951457 THERMOCOUPLE ASSY SUNDSTRAND 

333 49 4951545 FUEL PUMP 
SUNDSTRAND 

TURB 

334 49 4951799 STARTER MOTOR, APU SIVAM EMBRAER 

335 49 4952375 VALVE 
SUNDSTRAND 

CORP 

336 49 756722B VALVE ASSY HAMILTON 

337 49 SYLC53046 ACTUATOR ASSY BARBER-COLMAN 

338 52 145-24690-401 MICROSWITCH ACTUATION ASSY EMBRAER 

339 52 860202001 ACCUMULATOR, HYDRAULIC YORK INDUSTRIES 

340 52 145-24229-403 
SUPPORT ASSY ROLLER 
ACTUATOR 

EMBRAER 

341 52 145-24925-401 ROD, BAGGAGE DOOR EMBRAER 

342 52 145-25185-401 MICROSWITCH ASSY EMBRAER 

343 52 2704-0001-003 ACCUMULATOR ASSY EMBRAER 

344 52 2106-0500-001 HYDRAULIC ACTUATOR EMBRAER 

345 52 145-28277-401 
HARNESS W783, EMERGENCY 
DOOR LH SWI 

EMBRAER 

346 52 145-37016-401 ROD ASSY EMBRAER 

347 52 2119-0001-001 SHOCK ABSORBER EMBRAER 

348 52 2214-0100-003 VALVE ASSY, PREESURE RELIEF EMBRAER 

349 52 2214-0100-401 VALVE ASSY, PRESSURE RELIEF EMBRAER 

350 52 5835-3 VALVE, SHUT-OFF TACTAIR FLUID 

351 52 145-25311-403 PROFILE,SEAL-MAIN DOOR EMBRAER 

352 52 145-37016-403 ROD,ASSY EMBRAER 

353 52 145-39935-405 CABLE ASSY EMBRAER 

354 52 145-39935-407 CABLE ASSY EMBRAER 

355 52 145-71121-401 ROD ASSY EMBRAER 

356 53 4980-101-V1 RADOME SAINT-GOBAIN 

357 57 145-65129-407 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY EMBRAER 

358 57 145-65129-408 LANDING LIGHT ACC COVER ASSY EMBRAER 

359 57 145-71121-403 ROD ASSY EMBRAER 

360 76 145-21285-403 BRACKET, IDLE LOCK EMBRAER 

361 76 CS402-ST-8 ROTARY SWITCH PRECISION 

362 78 145-21610-401 
HARNESS W303,ENG THRUST REV-
TAI 

EMBRAER 

363 78 TY2038-02A PRIMARY DOOR LOCK ACTUADOR GOODRICH 

364 78 TY2039-05B PIVOT DOOR ACTUADOR LUCAS (LAPEC) 





 

Σελίδα 128 

IT
E

M
 

N
O

. 

(1) 
CHAP 

(2) 
PART NUMBER 

(3) 
DESCRIPTION 

(4) 
MFC 

365 78 TY2039-14A ACTUATOR GOODRICH 

366 78 TY2040-01A UNIT, CONTROL LUCAS (LAPEC) 

367 78 TY2047-03B LOCK SEQUENCER GOODRICH 

368 78 TY2138-01A TERTIARY LOCK LUCAS (LAPEC) 

     

 

Επεξηγήσεις Στηλών 
  

 

(1) Σύστημα στο οποίο ανήκει το υλικό (κατά ATA 100) 
 

 

(2) Part Number του υλικού 
  

 

(3) Περιγραφή του υλικού 
  

 

(4) Κατασκευαστής του υλικού 
  

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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1 305 LAMP   

2 313 LAMP   

3 1495 LAMP   

4 3011 LAMP   

5 6180 LAMP   

6 6783 ADAPTER NEEDLE     

7 13830  BEARING   

8 13889  CONE BEARING NLG   

9 56562 PACKING   

10 570717 SHAFT COUPLING   

11 571917 RING RETAINING   

12 2076443 TERMINAL QUICK DISCONNECT   

13 4951512  O-RING   

14 23073882 PACKING   

15 77136722 BOLT   

16 598810015 WASHER   

17 0132AFU-2 BRAKE SENSOR   

18 0164-3 WASHER   

19 0870M1 SENSOR, CLEAR ICE   

20 1001G-CL HINGE ASSY   

21 1170A3500-01 FEEDBACK UNIT   

22 118-145 CAP-HUB ASSY   

23 118201-04 LATCH   

24 120-04869-001 SPRING,LEVER-STORM WINDOW EMBRAER 

25 120-05914-019 BUSHING, PASSENGER DOOR EMBRAER 

26 120-07076-001 O'RING EMBRAER 

27 120-07253-005 FITTING ASSY (RUDDER)   

28 120-07254-005 FITTING ASSY (RUDDER)   

29 120-07254-007 FITTING ASSY RUDDER)   

30 120-07394-001 BUSHING-STORM WINDOW EMBRAER 

31 120-09972-001 PIN EMBRAER 

32 120-10644-001 SPRING,BELLCRANK-STORM WINDOW EMBRAER 

33 120-11038-001 DRAIN-WINDSHIELD EMBRAER 

34 120-11135-001 INJECTOR, PRESSURIZING EMBRAER 

35 120-11948-501 LOCK ASSY EMBRAER 

36 120-12132-001 SPRING EMBRAER 

37 120-12466-001 SPACER EMBRAER 

38 120-12467-001 WASHER EMBRAER 

39 120-12780-001 DAMPER, APU MOUNTING EMBRAER 

40 120-13502-001 SPACER EMBRAER 

41 120-13607-001 SPRING-ENGINE CONTROL EMBRAER 

42 120-14183-001 BUSHING EMBRAER 

43 120-14617-001 CLAMP EMBRAER 

44 120-14617-003 CLAMP EMBRAER 

45 120-14673-001 CAM EMBRAER 

46 120-15335-001 SPRING EMBRAER 

47 120-15661-001 SEALING EMBRAER 

48 120-16334-001 GLASS FIBER   

../../../../../thantonopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/CMM/Goodrich/3-1551%20(32-49-04)-full/CMM%203-1551%20(32-49-04).pdf
../../../../../thantonopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/CMM/Goodrich/3-1551%20(32-49-04)-full/CMM%203-1551%20(32-49-04).pdf
../../../../../thantonopoulos/AppData/Local/Microsoft/EMBRAER/Local/Program/Data/AIPC_3806/CHAPTER_49/AIPC3806_49-20-10.PDF
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49 120-16334-002 GLASS FIBER   

50 120-16576-001 HINGE,OUTLET EMBRAER 

51 120-20900-001 PIN EMBRAER 

52 120-20901-001 BUSHING EMBRAER 

53 120-20936-005 FLOOR, PAX DOOR FIXED STEP EMBRAER 

54 120-21480-001 SPRING-LOAD DOOR LEVER EMBRAER 

55 120-21488-001 PIN,CROSS EMBRAER 

56 120-21489-001 PIN,CROSS EMBRAER 

57 120-24815-001 SPACER EMBRAER 

58 120-25762-001 ADJUSTMENT, PASSENGER DOOR STOP EMBRAER 

59 120-26136-003 PROFILE,SEAL-STORM WINDOW EMBRAER 

60 120-26136-004 PROFILE,SEAL-STORM WINDOW EMBRAER 

61 120-26349-001 PIN,MAIN PANEL EMBRAER 

62 120-26349-005 PIN EMBRAER 

63 120-27581-001 SPRING EMBRAER 

64 120-27867-001 TRIGGER - CONTROL STICK EMBRAER 

65 120-27867-002 TRIGGER - CONTROL STICK EMBRAER 

66 120-27988-001 O'RING EMBRAER 

67 120-28438-003 PROFILE,SEAL EMBRAER 

68 120-28438-005 PROFILE,SEAL EMBRAER 

69 120-28438-007 PROFILE,SEAL EMBRAER 

70 120-28438-021 SEAL-HYDRAULIC COMPT DOOR EMBRAER 

71 120-28455-001 PROFILE,SEAL-PASSENGER DOOR EMBRAER 

72 120-28998-001 FLANGE, SHUTTOFF VALVE EMBRAER 

73 120-29557-001 WASHER,LOCK EMBRAER 

74 120-29564-001 PIN   

75 120-29574-001 WASHER EMBRAER 

76 120-29702-001 EDGING, FLAP- PASSENGER DOOR EMBRAER 

77 120-29952-005 RING EMBRAER 

78 120-30117-001 SWITCH EMBRAER 

79 120-30127-001 RING EMBRAER 

80 120-30160-009 TAPE,ADESHIVE-WINDSHIELD EMBRAER 

81 120-30182-001 RHEOSTAT EMBRAER 

82 120-32241-001 STOP-WINDSHIELD WIPER EMBRAER 

83 120-32707-001 PUMP, VACUUM PRESSURIZING EMBRAER 

84 120-32771-001 SHAPE SEAL   

85 120-34230-001 WASHER, TEFLON EMBRAER 

86 120-34247-001 FITTING EMBRAER 

87 120-37973-401 COVER-OUTBOARD POWER SUPPLY PLUG EMBRAER 

88 120-38499-007 FITTING EMBRAER 

89 120-39371-001 GRID,VENTILATOR,ELECTRONIC COMP EMBRAER 

90 120-39372-001 RING EMBRAER 

91 120-39416-001 PANEL,INNER-PAX WINDOW EMBRAER 

92 120-39416-003 PANEL,GREY INNER-PAX WINDOW EMBRAER 

93 120-40493-001 PROFILE SEAL   

94 120-40510-007 VALVE ASSY-UNIDIRECTIONAL EMBRAER 

95 120-41985-001 COVER EMBRAER 

96 120-42386-001 WASHER EMBRAER 

97 120-42518-001 SPRING - CONTROL STICK TRIGGER EMBRAER 

98 120-42518-002 SPRING - CONTRL STICK TRIGGER EMBRAER 

99 120-47166-001 GUIDE SPRING, DOOR PASSENGER EMBRAER 

100 120-49319-001 WASHER, PTFE EMBRAER 

101 120-49971-001 ROD END   

102 120-50407-001 LOCK PIN, ACCESS DOOR EMBRAER 

103 120-50408-003 BELLCRANK, ACCESS DOOR EMBRAER 
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104 120-50447-001 SPRING, EMERGENCY DOOR EMBRAER 

105 120-50447-003 SPRING-EMERGENCY HATCH EMBRAER 

106 120-60293-001 BUSHING,LOWER-APU MOUNTING EMBRAER 

107 120-60866-003 BUSHING,PLAIN EMBRAER 

108 120-61765-007 BRACKET ASSY-EXTINGUISHER EMBRAER 

109 121-1134-66-04 BRAKE-BLOCK EMBRAER 

110 121CC01AN RELAY   

111 123-03617-001 SPRING EMBRAER 

112 123-04875-001 NUT,FRICTION-ENGINE CONTROL EMBRAER 

113 123-07177-501 
HARNESS W706, EXTERNAL DOOR 
CONTROL 

EMBRAER 

114 123-07692-405 HOSE ASSY EMBRAER 

115 123-07692-409 HOSE ASSY EMBRAER 

116 123-07693-405 HOSE ASSY EMBRAER 

117 123-07693-409 HOSE ASSY EMBRAER 

118 123-11198-509 HOSE- BAT VENT EMBRAER 

119 123-11228-001 PIN,LOCKING-STALL SENSOR EMBRAER 

120 123-14272-405 BOX ASSY OUTLET COND AIR EMBRAER 

121 123-14272-406 BOX ASSY OUTLET COND AIR EMBRAER 

122 123-15475-001 SEALANT SHEET-STALL SENSOR EMBRAER 

123 123-15665-001 FAIRING-MAP HOLDER EMBRAER 

124 123-15857-001 WASHER EMBRAER 

125 123-17138-401 DEICING COVER   

126 123-17364-401 PITOT COVER 3   

127 123-17364-403 PITOT COVER 1,2   

128 123-19172-001 HOSE EMBRAER 

129 123-3232-F CLAMP   

130 123-71678-001 SPRING-FLIGHT IDLE LOCK EMBRAER 

131 12949-4 DEICING PRESSURE SWITCH   

132 135-00605-403 HOSE WATER EMBRAER 

133 135-00621-401 HOSE ASSY-WATER/WASTE RINSE EMBRAER 

134 135-02641-401 PRESSURE SWITCH M/F 211C119 EMBRAER 

135 135-02642-401 PRESSURE SWITCH M/F 211C119 EMBRAER 

136 135-05274-405 STRAP FAIRING EMBRAER 

137 135-05274-406 STRAP FAIRING EMBRAER 

138 135-05286-901 WINGTIP LENS,LEFT HAND EMBRAER 

139 135-05286-902 WINGTIP LENS,RIGHT HAND EMBRAER 

140 135-05567-003 RING SEAL   

141 135-05649-901 RING,SEAL EMBRAER 

142 135-05649-903 O-RING   

143 135-05649-904 RING,SEAL EMBRAER 

144 135-05650-901 RING,SEAL EMBRAER 

145 135-05650-901 RUBBER   

146 135-05946-004 CLAMP LW ACCESS DOOR FWD TANK   

147 135-05953-901 GASKET   

148 135-06390-001 BUSHING,NYLON EMBRAER 

149 135-06391-001 BUSHING,NYLON EMBRAER 

150 135-06467-001 GASKET EMBRAER 

151 135-06663-001 GASKET EMBRAER 

152 135-06692-001 GASKET,VENT LINE EMBRAER 

153 135-06793-001 STUD,STRAIGHT EMBRAER 

154 135-08732-401 STRAP FAIRING EMBRAER 

155 135-08732-402 STRAP FAIRING EMBRAER 

156 135-16836-001 BUSHING EMBRAER 

157 135-55534-401 BRACKET ASSY   
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158 140-04304-405 BLANKET ASSY EMBRAER 

159 140-04305-405 BLANKET ASSY EMBRAER 

160 140-197 TRANSDUSER WHEEL   

161 145-01155-001 PIN CROSS EMBRAER 

162 145-01156-001 CROSS BODY EMBRAER 

163 145-01165-001 BUSHING,FITTING HINGE STABILIZER EMBRAER 

164 145-01166-001 BUSHING,FITTING HINGE STABILIZER EMBRAER 

165 145-04193-401 CHECK VALVE,FUEL EMBRAER 

166 145-04244-403 FITTING ASSY SUPPLY NITROGEN EMBRAER 

167 145-09477-401 REGULATOR PNEUMATIC EMBRAER 

168 145-09477-405 REGULATOR PNEUMATIC EMBRAER 

169 145-09477-407 REGULATOR,PNEUMATIC ASSY EMBRAER 

170 145-20384-401 PLUG, ECU EMBRAER 

171 145-21003-405 HOSE, HYDRAULIC DRAIN EMBRAER 

172 145-21003-409 HOSE ASSY-DRAIN HYDR SYS EMBRAER 

173 145-21054-001 BUSHING-NLG EMBRAER 

174 145-21161-001 PACKING EMBRAER 

175 145-21161-003 PACKING EMBRAER 

176 145-21161-005 PACKING EMBRAER 

177 145-21161-007 PACKING EMBRAER 

178 145-21161-011 PACKING EMBRAER 

179 145-21240-401 HOSE, ENGINE FUEL EMBRAER 

180 145-21241-401 HOSE, APU FUEL EMBRAER 

181 145-21592-401 HARNESS W403,GEN 1 GND EMBRAER 

182 145-22041-001 ROD, ACCESS DOOR EMBRAER 

183 145-22041-003 ROD, ACCESS DOOR EMBRAER 

184 145-22042-901 PROFILE, SEAL, MQ RUB, ACESS DOOR EMBRAER 

185 145-22263-403 MUFFLER-AIR COND,DISTR EMBRAER 

186 145-22263-411 MUFFLER ASSY EMBRAER 

187 145-22263-413 MUFFLER ASSY EMBRAER 

188 145-22282-401 DUCT ASSY-AIR COND, DISTR EMBRAER 

189 145-22282-409 DUCT ASSY EMBRAER 

190 145-22415-009 SEAL BLEED SYS EMBRAER 

191 145-22471-401 CABLE, BAGGAGE DOOR CONTROL EMBRAER 

192 145-22764-401 HARNESS W404,GEN 2 GND EMBRAER 

193 145-22765-401 HARNESS W405,GEN 3 GND EMBRAER 

194 145-22766-401 HARNESS W406,GEN 4 GND EMBRAER 

195 145-23046-401 HOOD,ACRILIC,ASSY-NAVEG LIGHT EMBRAER 

196 145-23240-401 CABLE, BAGGAGE DOOR UPPER EMBRAER 

197 145-23240-403 CABLE, BAGGAGE DOOR UPPER EMBRAER 

198 145-23240-405 CABLE, BAGGAGE DOOR LOWER EMBRAER 

199 145-23240-407 CABLE, BAGGAGE DOOR LOWER EMBRAER 

200 145-23389-401 SIGHTGAGE ASSY ENG DRAINS   

201 145-23470-401 SUPPORT, LINE PROTECTION RELAY EMBRAER 

202 145-23470-403 SUPPORT, LINE PROTECTION RELAY EMBRAER 

203 145-23586-405 HOSE, HYDRAULIC DRAIN EMBRAER 

204 145-23792-411 HOSE FLEX EMBRAER 

205 145-23982-003 FLANGE ANTI-ICING EMBRAER 

206 145-24000-003 STOP-PASSENGER DOOR EMBRAER 

207 145-24246-001 ROLLER ACTUATOR DGR-MAIN DOOR EMBRAER 

208 145-24253-001 SCREW EMBRAER 

209 145-24353-001 PULLEY- DOORS EMBRAER 

210 145-24353-003 PULLEY, DOORS EMBRAER 

211 145-24357-001 SPRING EMBRAER 

212 145-24364-001 SEAT, STOP- SERVICE DOOR EMBRAER 
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213 145-24365-001 STOP ADJUST, SERVICE DOOR EMBRAER 

214 145-24804-003 BUSHING EMBRAER 

215 145-24909-001 STOP, BAGGAGE DOOR TRACK EMBRAER 

216 145-24911-907 
BUMPER, CARGO DOOR TRACK,BUTYL 
RUBB 

EMBRAER 

217 145-24912-001 BACKUP, BAGGAGE DOOR TRACK STOP EMBRAER 

218 145-24976-003 CATCH, SAFETY- STAB HINGE EMBRAER 

219 145-24977-003 PIN, SAFETY- STAB HINGE EMBRAER 

220 145-24979-001 BUSHING, HINGE- STABILIZER EMBRAER 

221 145-24985-001 WASHER, HINGE- STABILIZER EMBRAER 

222 145-24987-405 PIN,THREADED ASSY EMBRAER 

223 145-25184-401 HARNESS W785, MAIN DOOR SW EMBRAER 

224 145-25188-401 SUPPORT ASSY, ACTUATION SHAFT   

225 145-25201-001 BUSHING EMBRAER 

226 145-25206-001 SPACER BUSHING EMBRAER 

227 145-25261-003 BUSHING EMBRAER 

228 145-25262-003 BUSHING EMBRAER 

229 145-25703-901 SHAPE,"P",MQ RUB,CNDCT-PYLON EMBRAER 

230 145-25703-902 SHAPE,"P",MQ RUB,CNDCT-PYLON EMBRAER 

231 145-25793-401 SPRAY NOZZLE, ECU EMBRAER 

232 145-25793-402 SPRAY NOZZLE, ECU EMBRAER 

233 145-25797-401 GASPER, COCKPIT EMBRAER 

234 145-25861-003 TRACK, FWD-BAGGAGE DOOR EMBRAER 

235 145-25862-003 TRACK, REAR-BAGGAGE DOOR EMBRAER 

236 145-25921-901 SHAPE, "P"MQ RUB, POLYEST FAB- STAB EMBRAER 

237 145-25921-902 SHAPE, "P"MQ RUB, POLYEST FAB- STAB EMBRAER 

238 145-26459-501 HOSE- BAT VENT EMBRAER 

239 145-26459-503 HOSE- BAT VENT EMBRAER 

240 145-26459-505 HOSE- BAT VENT EMBRAER 

241 145-26459-507 HOSE- BAT VENT EMBRAER 

242 145-26654-401 HARNESS W784,EMER DOOR RIGHT SW EMBRAER 

243 145-26707-003 PIN EMBRAER 

244 145-26876-001 BOLT RETENTION SHEET-PYLON EMBRAER 

245 145-26876-003 BOLT RETENTION SHEET-PYLON EMBRAER 

246 145-26920-401 HARNESS W317 APU GEN/FIRE DET-TAIL EMBRAER 

247 145-27221-001 PROFILE RECEPTACLE   

248 145-27446-001 BUSHING FIRE DETECTION EMBRAER 

249 145-27449-401 HOSE ASSY-DRAIN APU   

250 145-27495-401 HOSE, APU FUEL EMBRAER 

251 145-27563-001 GASKET EMBRAER 

252 145-27608-001 GASKET, ICE DETECTOR UNIT EMBRAER 

253 145-27743-001 GASKET, SENSOR EMBRAER 

254 145-27814-901 CAP,SEAL,EPM RUB,RUDDER ROD EMBRAER 

255 145-27814-903 CAP,SEAL,EPM RUB,RUDDER ROD EMBRAER 

256 145-27814-905 CAP,SEAL,EPM RUB,RUDDER ROD EMBRAER 

257 145-28162-403 PIN ASSY- STAB/TAB EMBRAER 

258 145-28221-001 ADAPTER EMBRAER 

259 145-28275-001 WASHER EMBRAER 

260 145-28373-001 BONDING,PLATE-WING STUB EMBRAER 

261 145-28374-001 CORDAGE,ELETRICAL BONDING EMBRAER 

262 145-28374-003 CORDAGE,ELETRICAL BONDING EMBRAER 

263 145-28428-001 HANDLE, COCKPIT WARM AIR FEED EMBRAER 

264 145-28477-403  SUPORT ASSY   

265 145-28729-001 SPACER EMBRAER 

266 145-28729-003 SPACER EMBRAER 
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267 145-28730-001 BOLT EMBRAER 

268 145-28772-401 SUPPORT ASSY-FIRE DETECTION ENGINE EMBRAER 

269 145-28772-403 SUPPORT ASSY-FIRE DETECTION ENGINE EMBRAER 

270 145-28774-401 SUPPORT ASSY FIRE DETECTION-ENGINE EMBRAER 

271 145-29239-401 HOSE, FUEL DRAIN EMBRAER 

272 145-29239-403 HOSE, FUEL DRAIN EMBRAER 

273 145-29239-405 HOSE, FUEL DRAIN EMBRAER 

274 145-29239-407 HOSE, FUEL DRAIN EMBRAER 

275 145-29533-401 HOSE EMBRAER 

276 145-29555-001 SPACER-BAGGAGE DOOR EMBRAER 

277 145-29556-001 PULLEY-BAGGAGE DOOR EMBRAER 

278 145-29675-001 JUMP   

279 145-29768-003 SPRING-BRAKE FEEL EMBRAER 

280 145-29797-001 WASHER- BAGGAGE DOOR EMBRAER 

281 145-29814-401 SHOCK MOUNT HOUSING-ASSY EMBRAER 

282 145-29814-403 SHOCK MOUNT HOUSING-ASSY EMBRAER 

283 145-30066-001 BUSHING YOKE REAR-PYLON EMBRAER 

284 145-30067-001 BUSHING YOKE REAR-PYLON EMBRAER 

285 145-30152-003 NUT-PYLON EMBRAER 

286 145-31148-401 PLUG ASSY-ANTI ICE EMBRAER 

287 145-31148-403 PLUG ASSY - ANTI-ICE EMBRAER 

288 145-31231-403 WASTE RETAINER-AIR COND DISTR EMBRAER 

289 145-31231-405 WASTE RETAINER-AIR COND DISTR EMBRAER 

290 145-31280-001 BUSHING- MAIN DOOR EMBRAER 

291 145-31349-001 SPACER EMBRAER 

292 145-31377-001 SPRING EMBRAER 

293 145-31379-001 SPRING, TORSION- MAIN DOOR EMBRAER 

294 145-31443-401 HEADER DRAIN-CENTRAL WINDSHIELD EMBRAER 

295 145-31522-001 ROLLER EMBRAER 

296 145-31554-001 ROLLER- MAIN DOOR EMBRAER 

297 145-31579-001 EXTENSION SPRING- MAIN DOOR EMBRAER 

298 145-31587-001 WASHER EMBRAER 

299 145-31588-001 SCREW EMBRAER 

300 145-31637-001 PACKING EMBRAER 

301 145-31637-003 PACKING EMBRAER 

302 145-31904-401 PROFILE,RUBBER ASSY EMBRAER 

303 145-32159-001 HEAT DISSIPATOR-M/F DM524 EMBRAER 

304 145-32198-001 SHEET-TERMINALS BAR EMBRAER 

305 145-32365-001 
FLAME DEFLECTOR GRATE-BAGGAGE 
DOOR 

EMBRAER 

306 145-32403-001 EXTENSION SPRING EMBRAER 

307 145-32834-001 BUSHING YOKE FORWARD-PYLON EMBRAER 

308 145-32835-001 BUSHING YOKE FORWARD-PYLON EMBRAER 

309 145-32836-001 BUSHING YOKE FORWARD-PYLON EMBRAER 

310 145-33615-901 SEALING RING,NBR RUB,STUB COVER EMBRAER 

311 145-33615-903 SEALING RING,NBR RUB,STUB COVER EMBRAER 

312 145-33665-401 STOP FRONT ASSY-PILOT SEAT EMBRAER 

313 145-34077-001 BUSHING-APU MOUNTING EMBRAER 

314 145-34079-001 BUSHING CENTRAL-APU MOUNTING EMBRAER 

315 145-34394-401 CHECK VALVE ASSY EMBRAER 

316 145-34927-901 GASKET EMBRAER 

317 145-35082-001 PANEL   

318 145-35082-003 PANEL   

319 145-35082-005 PANEL   

320 145-35082-007 PANEL   
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321 145-35082-009 PANEL   

322 145-35082-011 PANEL   

323 145-35082-013 COVER FILM   

324 145-35082-015 PANEL   

325 145-35082-017 PANEL   

326 145-35082-019 PANEL   

327 145-35082-021 PANEL   

328 145-35082-023 PANEL   

329 145-35082-025 PANEL   

330 145-35082-026 PANEL   

331 145-36994-001 BAR EMBRAER 

332 145-36996-001 TERMINAL-BAGGAGE DOOR EMBRAER 

333 145-36997-001 TERMINAL,ROD-BAGGAGE DOOR EMBRAER 

334 145-37120-401 FASTENER-PANE ATTACHMENT-ASSY EMBRAER 

335 145-37122-001 SPACER EMBRAER 

336 145-37588-401 FLOOR PANEL ASSY   

337 145-37999-003 SEAL, DOOR- ELEK COMPT EMBRAER 

338 145-39722-001 FLOOR-MOBILE STEP EMBRAER 

339 145-39723-001 STILL, PASSENGER DOOR STEP EMBRAER 

340 145-39735-001 SPRING-PASSENGER DOOR STEP EMBRAER 

341 145-39847-001 SPRING-PASSENGER DOOR STEP EMBRAER 

342 145-39890-001 SPRING-PASSENGER DOOR STEP EMBRAER 

343 145-39921-401 HOSE ASSY-APU DRAIN EMBRAER 

344 145-39922-401 HOSE ASSY-APU DRAIN EMBRAER 

345 145-39935-401 CABLE ASSY EMBRAER 

346 145-39935-403 CABLE ASSY EMBRAER 

347 145-40131-001 SPRING-PASSENGER DOOR STEP EMBRAER 

348 145-40174-401 HOSE ASSY-APU DRAIN EMBRAER 

349 145-40174-403 HOSE ASSY-APU DRAIN EMBRAER 

350 145-40649-001 SPACER,PTFE,INSULATION,VENT VALVE EMBRAER 

351 145-40661-401 JUMPER,ELEC BONDING-APU EMBRAER 

352 145-41068-401 PLUG ASSY EMBRAER 

353 145-41305-405 FITTING ASSY EMBRAER 

354 145-41305-407 FITTING ASSY EMBRAER 

355 145-41306-401 STATIC PORT COVER   

356 145-41375-401 SUPPORT ASSY EMBRAER 

357 145-41376-401 TUBE ASSY   

358 145-41376-403 AIR INLET DUCT ASSEMBLY PRECOOLER EMBRAER 

359 145-42371-401 COVER ASSY,CONTROL STICK COLUMN EMBRAER 

360 145-42870-403 AXIS VALVE VENTL EMBRAER 

361 145-44500-401 CHECK VALVE ASSY EMBRAER 

362 145-44567-401 FAIRING EMBRAER 

363 145-45651-003 RESTRICTOR,REFUELING LINE EMBRAER 

364 145-46164-901 SEAL PROFILE EMBRAER 

365 145-46352-001 LOCKING DEVICE,GUST LOCK EMBRAER 

366 145-46581-401 BAG FOR MANUAL RELEASE TOOL, ASSY EMBRAER 

367 145-46993-001 SUPPLIER-COLLECTOR(APU BLV)   

368 145-47996-001 COVER,AIR INLET EMBRAER 

369 145-48115-003 BUSHING, EMBRAER 

370 145-48995-001 SHIM   

371 145-49250-001 SPRING BACK EMBRAER 

372 145-52988-001 FITTING EMBRAER 

373 145-52989-001 FITTING EMBRAER 

374 145-53170-001 SEAL STRIP EMBRAER 

375 145-53170-002 SEAL STRIP EMBRAER 
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376 145-53170-003 SEAL STRIP EMBRAER 

377 145-53170-005 SEAL STRIP EMBRAER 

378 145-53170-006 SEAL STRIP EMBRAER 

379 145-54782-001 FLANGE FUEL EMBRAER 

380 145-54784-001 FLANGE FUEL EMBRAER 

381 145-54795-401 DRAIN COLECTOR EMBRAER 

382 145-63216-401 HOSE ASSY-APU DRAIN EMBRAER 

383 145-63216-403 HOSE ASSY-APU DRAIN EMBRAER 

384 145-63216-407 HOSE ASSY-APU DRAIN EMBRAER 

385 145-63225-401 COVER ASSY   

386 145-65153-901 GASKET SEAL LEADING EDGE 1,2 EMBRAER 

387 145-65216-003 MOUNTING   

388 145-65253-901 GASKET SEAL L/E 2-3 EMBRAER 

389 145-66008-001 WASHER, FLAP ROLLER EMBRAER 

390 145-66322-001 SEAL, RETAINING EMBRAER 

391 145-66323-001 SEAL, RETAINING EMBRAER 

392 145-66367-401 AIR INLET-WING TANK EMBRAER 

393 145-66398-009 AERODYNAMIC SEAL ACC DOOR EMBRAER 

394 145-66398-010 AERODYNAMIC SEAL ACC DOOR EMBRAER 

395 145-68023-401 COVER EMBRAER 

396 145-68024-403 COVER EMBRAER 

397 145-68082-403 FAIRING ROOT ASSY EMBRAER 

398 145-68082-404 FAIRING ROOT ASSY EMBRAER 

399 145-68284-401 COVER EMBRAER 

400 145-68285-403 COVER EMBRAER 

401 145-68369-001 BLANKIN PLUG EMBRAER 

402 145-69525-001 LOCKING PIN-DEFUEL VALVE EMBRAER 

403 145-69527-403 COVER ASSY EMBRAER 

404 145-69568-401 SCREEN, VENT VALVE EMBRAER 

405 145-69579-001 WASHER EMBRAER 

406 145-69685-001B SEAL, ACCESS DOOR EMBRAER 

407 145-69685-003B SEAL, ACCESS DOOR EMBRAER 

408 145-69685-005 SEAL, ACCESS DOOR EMBRAER 

409 145-69685-007 SEAL, ACCESS DOOR EMBRAER 

410 145-69685-009 SEAL, ACCESS DOOR EMBRAER 

411 145-69688-001 GASKET EMBRAER 

412 145-69688-003 GASKET EMBRAER 

413 145-69688-005 GASKET EMBRAER 

414 145-69688-007 GASKET EMBRAER 

415 145-69689-001 GASKET EMBRAER 

416 145-69693-001 SPRING-DEFUEL VALVE EMBRAER 

417 145-69694-001 SPRING-HANDLE DEFUEL VALVE EMBRAER 

418 145-69695-001 SPRING, FUEL LEVEL STICK EXTERNAL EMBRAER 

419 145-69696-001 SPRING, FUEL LEVEL STICK INTERNAL EMBRAER 

420 145-69698-001 GASKET EMBRAER 

421 145-69703-001 SEAL-FLAP VALVE EMBRAER 

422 145-69708-001 SEAL, ACCESS DOOR EMBRAER 

423 145-69725-001 GASKET EMBRAER 

424 145-70183-401 HOSE ASSY-AILE RTN SYS2 RH EMBRAER 

425 145-70184-401 HOSE ASSY-AILE PRESS SYS 1 LH EMBRAER 

426 145-70185-401 HOSE ASSY-AILE RTN SYS 1 LH EMBRAER 

427 145-70186-401 HOSE ASSY-AILE PRESS SYS 2 LH EMBRAER 

428 145-70187-401 HOSE ASSY-AILE RTN SYS2 LH EMBRAER 

429 145-70188-401 HOSE ASSY-AILE RTN SYS2 RH EMBRAER 

430 145-70189-401 HOSE ASSY-AILE PRESS SYS 1 RH EMBRAER 
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431 145-70190-401 HOSE ASSY-AILE RTN SYS1 RH EMBRAER 

432 145-70241-401 HOSE, GROUND SPOILER EMBRAER 

433 145-70242-401 HOSE, SPEED BRAKE EMBRAER 

434 145-70261-401 HOSE, BRAKE EMBRAER 

435 145-70261-403 HOSE, EMERGENCY/PARKING BRAKE EMBRAER 

436 145-70262-403 HOSE, MLG RETRACTION EMBRAER 

437 145-70263-401 HOSE, MLG LOCK ACTUATOR EMBRAER 

438 145-70264-401 HOSE, MLG EXTENSION EMBRAER 

439 145-70266-401 
HOSE ASSY - MLG DOWN UNLOCK 
ACTUATO 

EMBRAER 

440 145-71009-401 CABLE, AILERON CONTROL EMBRAER 

441 145-71009-405 CABLE, AILERON CONTROL EMBRAER 

442 145-71028-001 SPRING-MG FREE FALL EMBRAER 

443 145-71051-005 BOLT, FLAP ACTUATOR EMBRAER 

444 145-71052-001 WASHER, FLAP ACTUATOR EMBRAER 

445 145-71053-001 SUPPORT, FLEXIBLE SHAFT EMBRAER 

446 145-71054-001 BUSHING,FLANGED EMBRAER 

447 145-71507-001 HALF HINGE EMBRAER 

448 145-71507-003 HALF HINGE EMBRAER 

449 145-71595-001 SEALANT PROFILE-WING/FUSLG FAIR EMBRAER 

450 145-73604-005 SPRING-SHROUD EMBRAER 

451 145-74002-405 AERODYNAMIC SEAL EMBRAER 

452 145-74002-407 AERODYNAMIC SEAL AILERON EMBRAER 

453 145-74004-001 AERODYNAMIC SEAL SHROUD EMBRAER 

454 145-75244-403 SEAL EMBRAER 

455 145-77755-901 SEAL ASSY EMBRAER 

456 145-77780-001 BOLT SPECIAL ACTUATOR LINK EMBRAER 

457 145-77830-001 BOLT SHOULDERED EMBRAER 

458 145-77857-001 BUSHING, SLIDING EMBRAER 

459 145-78239-001 SHIM BEARING EMBRAER 

460 145-78239-003 SHIM BEARING EMBRAER 

461 145-78239-005 SHIM BEARING EMBRAER 

462 145-78239-007 SHIM BEARING EMBRAER 

463 145-78239-009 SHIM BEARING EMBRAER 

464 145-78246-001 HOOK FITTING EMBRAER 

465 145-78246-002 HOOK FITTING EMBRAER 

466 145-78254-001 BEARING SLIDING EMBRAER 

467 145-78255-003 ACTUATOR PIN EMBRAER 

468 145-78289-001 ROLLER EMBRAER 

469 145-78297-003 INHIBITION BOLT UPPER EMBRAER 

470 145-78298-001 SEATING SPHERICAL EMBRAER 

471 145-78299-001 BOLT PIVOT EMBRAER 

472 145-78317-003 INHIBITION BOLT LOWER EMBRAER 

473 145-78346-001 BOLT SHOULDER EMBRAER 

474 145-78741-903 HOSE ASSY EMBRAER 

475 145-78742-903 HOSE ASSY EMBRAER 

476 145-78743-903 HOSE ASSY EMBRAER 

477 145-78744-903 HOSE ASSY EMBRAER 

478 145-79064-401 INHIBITION SOCKET ASSY EMBRAER 

479 145-79266-001 SWITCH STRIKER EMBRAER 

480 145-79266-002 SWITCH STRIKER EMBRAER 

481 147731-3 FAIRING,LH-BOTTOM   

482 15793-101 SWTCH, PRESSURE   

483 15H0048PH PRESSURE SWITCH   

484 16005-004 STEM   
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485 170080-00 VALVE OXYGEN   

486 170912-04 FITTING ASSY SAFETY   

487 173379-07 TUBE CAPILARY   

488 179045-1 SWITCH HIGH OIL TEMPRATURE   

489 189-720 INVERTER LAMP   

490 1SE1-6 SWITCH SENSITIVE   

491 20159-7 LATCH   

492 21117-1 PRESSURE SWITCH   

493 214C40-1-83 INSTALLATION SWITCH PRESSURE   

494 2152-0088-1 SEAL CUP   

495 23072795-1032 NUT DOUBLE HEXAGON   

496 2309-2029-001 AXLE EMBRAER 

497 2309-2073-001 RING, SNAP   

498 2309-2081-003 BOLT   

499 2309-2120-003 WASHER EMBRAER 

500 2309-2120-005 WASHER EMBRAER 

501 2309-2235-001 PIN   

502 2309-2627-001 BOLT EMBRAER 

503 2309-3236-001 PIN   

504 2-31SCY STATIC DISCHARGER 
CHELTON 
ELECTRO 

505 2-369 BASE 
CHELTON 
ELECTRO 

506 2383R01-10-1DL RECEPTACLE   

507 2383SW01-02BP STUD NUT   

508 24096-250C GASKET   

509 2504638-2 WASHER   

510 2524.001.78-132 BRAKE RING   

511 2600-7 FASTENER, SLOTTED,STEEL   

512 2600-LW WASHER   

513 27-2567 ROTARY SWITCH   

514 275A2154-001 HEAT SINK EMBRAER 

515 2820052-102 ADAPTER   

516 2833C7PT SCREW   

517 2893358-101 CABLE ASSY   

518 2903-0002-001 FEEDER PROTECTION RELAY EMBRAER 

519 29529-002 TEMPERATURE SENSOR   

520 29529-003 TEMPERATURE SENSOR   

521 29M428 POTENSIOMETER   

522 2QF5-2 PLUG ASSY   

523 30-2437-1 LIGHT, NAVIGATION  GRIMES 

524 30-2438-1 LIGHT NAVIGATION   

525 30-2667-1 WHITE STROBE LAMP   

526 30-2675-1 RED STROBE UPER LIGHT   

527 30-2676-1 RED STROBE LOWER LIGHT   

528 30-2827-1 WING TIP WHITE STROBE   

529 3030290-113 O-RING   

530 30527-1611 COVER TERMINAL BLOCK   

531 312-16742-001 SCREW EMBRAER 

532 312-17762-001 LOCK,CONTROL EMBRAER 

533 31-3353-3 LAMP ASSY   

534 31-4079-1 LENS LIGHT RED   

535 31-8225-1 GASKET GRIMES 

536 318298-5 FILTER ELEMENT   

537 3185-34 CONNECTOR   

538 3187-11 CLAMP EMBRAER 
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539 31-8835-1 STROBE LIGHT ASSY   

540 31-8960-1 RETAINER   

541 31-9129-1 FLASHTUBE STROBE LIGHT   

542 33-500-600 FAUCET   

543 33612-4D ELBOW   

544 368192-111 PRESSURE SWITCH   

545 378-124 FIRE SEAL BRAKE   

546 39-113 SEAL, INNER   

547 39-153 SEAL, INNER   

548 39-160 SEAL OUTER   

549 399A CONE, BEARING   

550 40-91115 COUPLING, HUB CAP DRIVE   

551 41031043-501 ASHTRAY ASSY   

552 41031056-501 LOCK HYDRAULIC   

553 4186-2 OUTLET AIR   

554 444CC01 CONTACTOR   

555 464CC01Y1 CONTACTOR   

556 4650-28 TOILET DRAIN VALVE   

557 4800-101 SWITCH   

558 4800-102 SWITCH   

559 4800-103 SWITCH   

560 4800-104 SWITCH   

561 4800-105 SWITCH   

562 4800-106 SWITCH   

563 4800-109 SWITCH   

564 4801-29 NUT   

565 4802-25-1 WASHER   

566 4802-25-2 WASHER   

567 4802-26-5 SPRING   

568 490CC01Y1 CONTACTOR   

569 49-310 PLUG   

570 4952459-1 HOT OIL TEMP SWITCH   

571 50-0291-1 LIGHT LANDING LAMP Q4559X   

572 5108WW LAMP   

573 5113WW LAMP   

574 540685-4 ADF ANTENNA GASKET KIT   

575 5500-01 LIGHT,READING EMBRAER 

576 55-1110-9 BLADE WIPER   

577 572-8510-9008 PLUG MAGNETIC DRAIN   

578 57B28A SENSOR, FUEL TEMPERATURE   

579 5835 10 1 COLLECTOR ASSY   

580 60-5023-3 GASKET   

581 60-881 SPACER   

582 6187R5KT5L1.0SL POTENTIOMETER   

583 63350-1000 LAMP EMBRAER 

584 63350-1100 LAMP EMBRAER 

585 63350-300 LAMP EMBRAER 

586 63350-360 LAMP   

587 63350-620 LIGHT EMBRAER 

588 63350-680 LAMP EMBRAER 

589 63350-820 LAMP EMBRAER 

590 63350-910 LAMP EMBRAER 

591 6350-190 LAMP EMBRAER 

592 6636-9 STRIP LIGHT    

593 6690-3 STRIP  LIGHT   
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594 6690-7 STRIP  LIGHT   

595 67M42-3 FLEXIBLE DUCT,FLUOROSILICONE/FIBERG EMBRAER 

596 67M53-4 PROFILE "D" SHAPE,SILICON RUBBER,SI EMBRAER 

597 68-1125 O'RING   

598 68-1157 SEAL   

599 68-1444 GASKET   

600 68-1498 SEAL ASSEMBLY   

601 68-269 PACKING   

602 68-404 O'RING   

603 68-450 O'RING   

604 6871092-113 O-RING   

605 69494J344 SEAL HAMILTON STAND 

606 69494J905 PACKING HAMILTON STAND 

607 69494J910 O'RING   

608 
713201E638SB/23072-
1125 

COUPLING CLAMP CROOVED   

609 7134114-511 SHADE ASSY   

610 727604-5 PACK FILTER   

611 7277124-501 SWITCH ASSY LH PCM   

612 7287505-501 LIGHT   

613 7311050-7 SPACER NYLON   

614 782100-11 SWITCH, PACK OVERTEMPERATURE HAMILTON STAND 

615 782100-8 SWITCH, HIGH STAGE PRESSURE HAMILTON STAND 

616 7881-2 FLOOR PROXIMITY STRIP LIGHT    

617 79-2249 ROTARY SWITCH   

618 79-2256 SWITCH   

619 79-2266 SWITCH   

620 810UN01S4BF5F LANDING LIGHT SWITCH   

621 8146R5KL.25SL POTENTIOMETER   

622 815113-6 COUPLING, FLEXIBLE   

623 815113-7 COUPLING, FLEXIBLE   

624 815113-8 COUPLING, FLEXIBLE   

625 815289-2 SENSOR, AMBIENT TEMPERATURE   

626 815291-7 SWITCH   

627 83-990-137 STOW/TRANSIT SWITCH   

628 83-990-152 SWITCH,STOW/TRANSIT   

629 83-990-168 SWITCH,SITTING ASSY EMBRAER 

630 83-990-173 SWITCH ASSY EMBRAER 

631 83-990-174 SWITCH ASSY EMBRAER 

632 860CC01 CONTACTOR   

633 86-4682 VALVE, DRAIN SHAW-AERO 

634 8GH007429-28 LAMP   

635 91-6816 O-RING   

636 91-6821 O'RING   

637 99321/83-3048 NUT   

638 993-9017 SWITCH,ROCKER   

639 994-25 CABLE, STATIC DISCHARGER EMBRAER 

640 A-1233A-2 LENS, NAV. LIGHT (RED)   

641 A-1233A-3 LENS LIGHT GREEN    

642 A-4174-24 LAMP   

643 AE71882E COUPLING   

644 AF33-600-14796      WASHER    

645 AG437000-06 GASKET EMBRAER 

646 AN3-10A BOLT   
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647 AN3-14A BOLT   

648 AN3-3A BOLT   

649 AN3-4 BOLT   

650 AN3-4A BOLT   

651 AN3-6A BOLT   

652 AN3-7A BOLT   

653 AN380-4-10 BOLT   

654 AN3C15A BOLT   

655 AN3C4A BOLT   

656 AN3H11A BOLT   

657 AN4-14A BOLT   

658 AN435M4-4 RIVET   

659 AN525-10R9 SCREW MACHINE   

660 AN6227-17 O-RING   

661 AN935-6L WASHER FLAT   

662 AN960-10L WASHER   

663 AN960-416L WASHER   

664 AN960-6 WASHER   

665 AN960C416 WASHER   

666 AN960D101L REV21 WASHER   

667 APS-7-1000 PRESSURE TRANSDUCER KULITE 

668 ARM5221 ISS1 PROFILE REINFORCED   

669 ARM5222 WINDSHIELD SEAL   

670 AS21919WDG08 CLAMP   

671 AS28778-8 O-RING   

672 AS29513-219 PACKING   

673 AS3085-152 PACKING   

674 AS3085-235 PACKING   

675 AS320-3 NUT   

676 AS3209-012 PACKING   

677 AS3209-013 O-RING   

678 AS3209-016 O-RING   

679 AS3209-152 PACKING   

680 AS3209-157 O-RING   

681 AS3209-210CP O-RING   

682 AS3209-220 O-RING   

683 AS3209-235 PACKING   

684 AS3209-239 PACKING   

685 AS3209-241 PACKING   

686 AS3477-09 NUT SELF LOCKING   

687 AS3492-01 GASKET   

688 AS3578 O-RING   

689 AV256201 VALVE ASSY   

690 
AX3000 
or 
ΑΝ742D18C 

CLAMP   

691 BLC4R13NL7C6 PIN   

692 BP246-121 KNOB AEROSPACE KNOB 

693 BP247-137 KNOB AEROSPACE KNOB 

694 BRFZ3AD3A RIVET   

695 BRFZ4AD5A RIVET   

696 BYLB51971 VALVE    

697 CA18121-3TS STUD NUT   

698 CA18132 LIVE LOCK RETAINING RING   

699 CA18157 RECEPTACLE TURNLOCK   
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700 CA1821-1B STUD NUT LEVELOCK   

701 CA1826-1 RETAINING RING FOR LIVE LOCK PIN   

702 CA2035 LIVELOCK RETAINING RING   

703 CA2081-7TS PIN LIVELOCK,CSK HEAD,TORQ-SET,CRES FAIRCHILD INC 

704 CA33015 CLAMP STANLEY CORP 

705 CB100 DISPENSER   

706 CB6009CR3-1P NUT PLATE   

707 CCR244533-2 RIVET BLIND   

708 CDSP4514-501 CLAMP EMBRAER 

709 CM 1683 LAMP   

710 CS500-060-D4A RELAY LRE 

711 D-150-0228 SPLICE   

712 D38999/26FA35SN CONNECTOR,MOVABLE ELECTRIC MATRIX SCIENCE 

713 D38999/26FB98SN CONNECTOR   

714 D38999/26FD19SN CONNECTOR, ELECTRICAL MATRIX SCIENCE 

715 D38999/26FJ35SN CONNECTOR ELECTRICAL   

716 D38999/26KA98SN CONNECTOR ELECTRICAL   

717 D38999/26WC4PN CONECTOR PLUG ELECTRICAL   

718 D-436-82 SPLICE   

719 D-436-83 SPLICE   

720 D436-86 SPLICE   

721 D-436-90 SPLICE   

722 D6490-15 LIGHT TAXI LAMP Q4566   

723 DLA 500-80-M-MQ80 SCREW MASHINE   

724 DLA 500-86-P-B304 COTTER PIN   

725 DLA 500-87-P-8530 SCREW MASHINE   

726 DLA500-80-P-8829 WHASHER,FLAT   

727 DLA50082C1504 WASHER FLAT   

728 DLA50086P1124 COTTER PIN   

729 DLA700-79-M-2583 REDUCER   

730 DLA900-84-P-CK74            CONTACT ELECTRICAL   

731 DSA500-74-0-5193 WASHER LOCK   

732 
DSA500-74-C-5193C-
12/74 

WASHER LOCK   

733 DSA500-77-P-0530 WASHER FLAT   

734 ELT 96A2560130001 ELT REMOTE CONTROL PANEL ASSEMBLY   

735 EMB-00182-001 TOTAL TEMP. COVER   

736 EN2240-307 LAMP   

737 ENG145-001 AERODYNAMIC SEALING BRUSH EMBRAER 

738 ENG145-002 AERODYNAMIC SEALING BRUSH EMBRAER 

739 ENG145-003 AERODYNAMIC SEALING BRUSH - MLG EMBRAER 

740 F02A 250V 2A FUSE    

741 F02A 250V 3AS FUSE    

742 F02A 250V 5AS FUSE    

743 FTC-102 TAT SENSOR COVER   

744 GEB2401/2,5A SENSOR    

745 GP043-116 KNOB   

746 GSC-21-80767-00 PROFILE SEAL, WINDSHIELD    

747 H14-08 NUT   

748 H165-3-081-562 LATCH   

749 H5000-2-051-102 LATCH   

750 H-A4N TRHEE-PHASE CONTACTOR LEACH CORP 

751 HST315UV5-5 PIN THREADED   

752 HST315UV5-6 PIN THREADED   

753 HV50-61 BLEED VALVE MANUAL   
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754 J-1307-0422 SHEAR PIN   

755 J221P113 PACKING ORING   

756 J221P241 PACKING   

757 K-3943Α CONNECTOR RECCEP.   

758 KSC357620V HORIZONTAL STABILIZER HINGE BEARING EMBRAER 

759 LN9264-1,5X125 JUMPER BONDING NORMENSTELLE 

760 LN9264-1,5X200 JUMPER BONDING NORMENSTELLE 

761 LN9264-10X160 JUMPER ASSY NORMENSTELLE 

762 LN9264-10X250 JUMPER NORMENSTELLE 

763 LN9264-4X125 JUMPER ASSY NORMENSTELLE 

764 LN9264-4X200 JUMPER NORMENSTELLE 

765 M10-10/14B LAMP INCANDESCENT   

766 M12133/2-317 WASHER SPRING TENSION   

767 M12133/2-380 WASHER FLAT   

768 M25988-1-211 PACKING   

769 M25988-4-904 PACKING   

770 M39029/101-553 CONTACT ELECTRICAL   

771 M39029/29-213 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

772 M39029/29-214 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

773 M39029/30-217 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

774 M39029/4-110 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

775 M39029/5-115 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

776 M39029/5-118 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

777 M39029/56-348 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

778 M39029/56-351 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

779 M39029/56-352 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

780 M39029/57-354 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

781 M39029/57-357 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

782 M39029/58-360 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

783 M39029/63-368 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

784 M39029/64-369 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

785 M39029/92-536 CONTACT ELECTRICAL MIL SPEC. 

786 M6106/19-017 RELAY MIL SPEC. 

787 M6164-2 VALVE AIR   

788 M6363/1-1 LAMP   

789 M6363/3-1 LAMP   

790 M81714/11-20D SPLICE MIL SPEC. 

791 M83248/1-012 O-RING MIL SPEC. 

792 M83248/1-014 O-RING MIL SPEC. 

793 M83248/1-017 O'RING MIL SPEC. 

794 M83248/1-111 PACKING MIL SPEC. 

795 M83248/1-114 O-RING MIL SPEC. 

796 M83248/1-117 PACKING MIL SPEC. 

797 M83248/1-131 PACKING MIL SPEC. 

798 M83248/1-135 PACKING MIL SPEC. 

799 M83248/1-137 O'RING MIL SPEC. 

800 M83248/1-220 PACKING MIL SPEC. 

801 M83248/1-226 PACKING MIL SPEC. 

802 M83248/1-902 PACKING MIL SPEC. 

803 M83248/1-904 O-RING MIL SPEC. 

804 M83248/1-905 PACKING MIL SPEC. 

805 M83248/1-906 PACKING MIL SPEC. 

806 M83248/1-908 PACKING MIL SPEC. 

807 M83248/1-916 PACKING MIL SPEC. 

808 M83248/2-902 O-RING MIL SPEC. 
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809 M83248-1-109 PACKING MIL SPEC. 

810 M83248-1-138 O-RING MIL SPEC. 

811 M83248-1-152 PACKING MIL SPEC. 

812 M83248-1-241 PACKING MIL SPEC. 

813 M83248-1-910 O-RING MIL SPEC. 

814 M83248-2-905 PACKING MIL SPEC. 

815 M83248-2-910 PACKING MIL SPEC. 

816 M83413/8A06BB JUMPER BONDING MIL SPEC. 

817 M83461/1-010 O-RING   

818 M83461/1-018 O-RING   

819 M83461/1-032 PACKING   

820 M83536/10-024L RELAY   

821 M83536/13-008L RELAY   

822 M83536/16-022L RELAY   

823 M83536/2-024M RELAY   

824 M83536/33-003L RELAY   

825 M83536/6-022M RELAY   

826 M83726/30-1001P RELAY   

827 M83726/30-2002P RELAY   

828 M83726/30-2002P RELAY   

829 M83726/31-3003P RELAY   

830 M83731/10-261 FLAP RESET SWITCH CUTLER HAMMER 

831 M83731/10-271 TOGGLE SWITCH CUTLER HAMMER 

832 M85049/51-1-24W CLAMP CABLE ELECTRICAL   

833 M85049/51-1-24W CLAMP CABLE ELECTRICAL   

834 M85049/52-1-24W CLAMP CABLE ELECTRICAL   

835 MC10-02-07 MASK-REGULATOR   

836 MC10-02-117 MASK OXYGEN   

837 MC21-30 RECLINE CABLE   

838 MIL-R-83248C O-RING   

839 ML 6839 LAMP   

840 ML1308 LAMP   

841 ML-3270 LAMP   

842 MS14145L3 NUT   

843 MS14145L5 REVC NUT SELF LOCKING   

844 MS16633 25 RING   

845 MS17825-3 NUT, SELF LOCKING SLOTTED   

846 MS17825-3 NUT, SELF LOCKING   

847 MS17826-5 NUT, SELF LOCKING   

848 MS20365-428C NUT   

849 MS20470AD3-4 RIVET   

850 MS20470AD4-6 RIVET   

851 MS21042-06 NUT   

852 MS21042-3 NUT, HEXAGON   

853 MS21042-3 NUT SELF LOCKING EXTENDED   

854 MS21042-4 NUT SELF-LOCKING   

855 MS21042-5                       NUT   

856 MS21042-6 NUT   

857 MS21042-8 NUT   

858 MS21042L3 NUT   

859 MS21042L4 NUT PLATE   

860 MS21043-3 NUT   

861 MS21059L3 NUT PLATE   

862 MS2106013 NUT SELF LOCKING   

863 MS21061L3 NUT PLATE   
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864 MS21083C06 NUT   

865 MS2124504K BEARING   

866 MS21256-2 REVD TURNBUCKLE CLIR LOCKING   

867 MS21900-4 ADAPTER   

868 MS21913D4 PLUG - FLARELESS TUBE   

869 MS21916J8-6 REDUCER   

870 MS21919WDE6 CLAMP   

871 MS21919WDF3 CLAMP   

872 MS21919WDG3 CLAMP   

873 
MS24400D6  
OR  
AN924-6D 

NUT   

874 MS24665-132 PIN, COTTER   

875 MS24665-134 PIN, COTTER   

876 MS24665-151 PIN, COTTER   

877 MS24665-153 PIN, COTTER   

878 MS24665-153 COTTER PIN   

879 MS24665-283 COTTER PIN   

880 MS24665-285 PIN, COTTER   

881 MS24665-302 PIN, COTTER   

882 MS24665-304 REVF COTTER PIN   

883 MS24665-355 COTTER PIN   

884 MS24665-372 PIN, COTTER   

885 MS24665-374 PIN, COTTER   

886 MS24693C227 SCREW MACHINE   

887 MS24693-C227 BOLT   

888 MS24693-C50 SCREW MACHINE   

889 MS24693-C6 SCREW   

890 MS24693C8 SCREW MACHINE   

891 MS24693S25 SCREW   

892 MS24693S273 SCREW MASHINE   

893 MS24693-S273 SCREW   

894 MS24694-C56 SCREW   

895 MS24694-S5 SCREW MACHINE   

896 MS24694S52 SCREW MACHINE   

897 MS24694-S52 SCREW   

898 MS24694-S6 SCREW MACHINE   

899 MS25036-108 TERMINAL LUG   

900 MS25036-148 TERMINAL LUG   

901 MS27039-0807 SCREW   

902 MS27039-08-10 SCREW MACHINE   

903 MS27039-1-06 SCREW MASHINE   

904 MS27039-1-09 SCREW   

905 MS27039A1-12 SCREW   

906 MS27039C1-16 SCREW   

907 MS27039C1-18 SCREW   

908 MS27196-16 GASKET    

909 MS27656T25B35SA CONNECTOR RECEPTACLE ELECTRICAL   

910 MS27789-1A  SWITCH   

911 MS28774-026 RETAINER   

912 MS28774-211 PACKING RETAINER   

913 MS28775-015 PACKING   

914 MS28778-4 O-RING   
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915 MS28778-4 PACKING ORING   

916 MS28778-5 PACKING   

917 MS28778-6 O-RING   

918 MS28778-6 PACKING ORING   

919 MS28778-8 O-RING   

920 MS29512-04 PACKING   

921 MS29512-06 PACKING   

922 MS29512-12 O-RING   

923 MS29513-012 PACKING   

924 MS29513-033 ORING   

925 MS29513-115 PACKING   

926 MS29513-125 PACKING   

927 MS29513-215 PACKING   

928 MS29513-219 O-RING   

929 MS29513-222 PACKING   

930 MS29513-234 REVC PACKING ORING   

931 MS29513-280 PACKING   

932 MS29513-6 O-RING   

933 MS3320-10 CIRCUIT BREAKER   

934 MS3320-5 CIRCUIT BREAKER   

935 MS3340/1-9 BRACKET,BULKHEAD   

936 MS35206 233 SCREW MASHINE   

937 MS35206-218 SCREW   

938 MS35206-229 SCREW MACHINE   

939 MS35206-230 SCREW MACHINE   

940 MS35206-231 SCREW MACHINE   

941 MS35206231 REVF SCREW   

942 MS35206-232 SCREW   

943 MS35206-233 SCREW MACHINE   

944 MS35206-243 SCREW MACHINE   

945 MS35265-43 SCREW   

946 MS35335-58 WASHER   

947 MS35338-138 WASHER LOCK   

948 MS35338-4 WASHER   

949 MS35338-41              WASHER LOCK   

950 MS35338-41/6N151 WASHER LOCK   

951 MS35338-41/6N151 WASHER LOCK   

952 MS35338-43 WASHER LOCK   

953 MS35338-43 WASHER LOCK   

954 MS35649-264 NUT   

955 MS51958-64 REVC SCREW    

956 MS83248-1-113 PACKING   

957 MS9021-211 O-RING   

958 MS9387-02 PACKING   

959 MS9556-07 BOLT   

960 MS9557-14 BOLT   

961 MS9696-05 BOLT   

962 MS9696-08 SCREW MACHINE   

963 MS9696-14 BOLT MACHINE   

964 MS9967-008 O-RING   

965 MS9967-015 PACKING   

966 MS9967-016 O-RING   

967 MS9967-153 PACKING   

968 MXP 210-00 GOOGLES   

969 NAS1096-2-6 REV7 SCREW MASHINE   
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970 NAS1096-2-7 SCREW, HEX HD, #8-32 X .44 LG EMBRAER 

971 NAS1096-2-8 SCREW MACHINE   

972 NAS1096-3-8 SCREW   

973 NAS11490N832H WASHER FLAT   

974 NAS1149C0316R WASHER   

975 NAS1149C0332R WASHER   

976 NAS1149C0332R WASHER FLAT   

977 NAS1149C0363R WASHER   

978 
NAS1149-C0363R 
REV2 

WASHER FLAT   

979 NAS1149C0663R WASHER FLAT   

980 NAS1149C632R O'RING   

981 NAS1149CD432R WASHER FLAT   

982 NAS1149CN432R WASHER FLAT   

983 NAS1149CN616R WASHER FLAT   

984 NAS1149CΝ632R WASHER FLAT   

985 NAS1149D0463K WASHER FLAT   

986 NAS1149F0332P WASHER FLAT   

987 NAS1149F0363P WASHER FLAT   

988 NAS1149F0432P WASHER   

989 NAS1149F0432P ORING   

990 NAS1149F0532P WASHER   

991 NAS1197-416 WASHER   

992 NAS1291C3M NUT   

993 NAS1291C5M WASHER   

994 NAS1473C3 NUT   

995 NAS1474C3 NUT PLATE   

996 NAS1596-2 PACKING   

997 NAS1596-5 O-RING   

998 NAS1611-014 O'RING   

999 NAS1611-017 PACKING   

1000 NAS1611-026 PACKING   

1001 NAS1611-385A PACKING PREFORMED   

1002 NAS1612-10 PACKING   

1003 NAS1612-4 PACKING   

1004 NAS1612-8 O-RING   

1005 NAS1612-8A O-RING   

1006 NAS1805-7 NUT SELF LOCKING   

1007 NAS1922-0275-14 CLAMP   

1008 NAS1993-3T SCREW   

1009 NAS1993C16PT SCREW   

1010 NAS1993C1T SCREW   

1011 NAS1993C2PT BOLT   

1012 NAS1993C4PT SCREW   

1013 NAS1993C7PT SCREW   

1014 NAS1993T2PT SCREW   

1015 NAS2833C5PT SCREW   

1016 NAS2833C7PT SCREW   

1017 NAS2833-C9PT SCREW   

1018 NAS2833T3PT SCREW   

1019 NAS2833T8 SCREW   

1020 NAS2833T9PT BOLT   

1021 NAS2834C7PT SCREW,CSK HEAD,TORQ-SET REC,CRES EMBRAER 

1022 NAS2834-C7PT BOLT   

1023 NAS2854T4PT SCREW   
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1024 NAS464P BOLT   

1025 NAS514P1032-10P SCREW   

1026 NAS514P832-10 SCREW   

1027 NAS516-1A FITTING   

1028 NAS601-7P SCREW MASHINE   

1029 NAS603-14P SCREW   

1030 NAS603-20 SCREW   

1031 NAS6203-10 BOLT   

1032 NAS6203-3 SCREW   

1033 NAS6203-6 SCREW   

1034 NAS6203-7 BOLT   

1035 NAS6203-8 BOLT   

1036 NAS6204-8 BOLT   

1037 NAS620-6L                              WASHER    

1038 NAS6403A4 BOLT   

1039 NAS-6703-11 SCREW   

1040 NAS679C06M NUT HEXAGON   

1041 NASM35206 SCREW    

1042 NH1008761-10 CLAMP ATS   

1043 OL-3017 BPE LAMP   

1044 OL6839BPE-GPL   LAMP   

1045 OP633-13 CLAMP EMBRAER 

1046 OP633-7 CLAMP EMBRAER 

1047 P03014-1  TRANSPERACY   

1048 P2-07-0005-120 BRACKET ASSY   

1049 P22011-13 TUBE ASSY   

1050 P22016-5 TUBE ASSY   

1051 P40261 TEE   

1052 PC-1006 ADAPTER, OXYGEN CART   

1053 PE13006-1 PROFILE U-RUBBER SYNTHETIC   

1054 PE21032-2F SCREW,STOP EMBRAER 

1055 PE21032-4F BOLT EMBRAER 

1056 PE21086-4-11 SCREW EMBRAER 

1057 PE21086-4-5 SCREW EMBRAER 

1058 PE21086-4-7 SCREW EMBRAER 

1059 PE21086-6-11 SCREW EMBRAER 

1060 PE21089-6-22 SCREW EMBRAER 

1061 PE21101-3 SCREW   

1062 PE21101-3-2CP SCREW EMBRAER 

1063 PE21101-3-3CP SCREW EMBRAER 

1064 PE21101-3-3SD SCREW EMBRAER 

1065 PE21101-3-3TA SCREW EMBRAER 

1066 PE21101-3-4CP SCREW EMBRAER 

1067 PE21101-3-5CP SCREW, CSK 130 DEG, TORQ-SET REC, C EMBRAER 

1068 PE21101-3-6CP SCREW EMBRAER 

1069 PE21101-3-7CP SCREW,CSK 130 DEG,TORQ-SET,CRES EMBRAER 

1070 PE21101-3-9CP SCREW EMBRAER 

1071 PE21101-4-11CP 
SCREW,CSK 130 DEG,TORQ-SER 
REC,CRES 

EMBRAER 

1072 PE21101-4-4CP SCREW EMBRAER 

1073 PE21107-1-8 SCREW HEX HEAD TORQ SET TI ALLOY EMBRAER 

1074 PE21107-2-8 SCREW EMBRAER 

1075 PE21107-3-11 SCREW EMBRAER 

1076 PE21107-3-16 SCREW EMBRAER 

1077 PE21107-3-8 SCREW EMBRAER 
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1078 PE21116A3-6 BOLT   

1079 PE21116A3-8 BOLT   

1080 PE21116A3-9 BOLT   

1081 PE22005-04S NUT EMBRAER 

1082 PE22072L4 NUT, CASTELLATED EMBRAER 

1083 PE22072L5 NUT EMBRAER 

1084 PE22072L6 NUT SELF LOCKING CRES EMBRAER 

1085 PE22072L8 NUT,CASTELLATED,SELF-LOCKING,CRES EMBRAER 

1086 PE22072P20L NUT,CASTELLATED, SELF LOVKING,CRES EMBRAER 

1087 PE22078L3 NUT EMBRAER 

1088 PE22078L4 NUT, CASTELLATED, SELF-LOCKING, CRE EMBRAER 

1089 PE22078L5 NUT, CASTELLATED, SELF- LOCKING, CR EMBRAER 

1090 PE24013-10C WASHER EMBRAER 

1091 PE24020-516 WASHER 5/16 IN DIA EMBRAER 

1092 
PE24030-KS-03-160-
16 

WASHER EMBRAER 

1093 
PE24030-KS-04-170-
16 

WASHER EMBRAER 

1094 PE24033-T-04-120-16 WASHER EMBRAER 

1095 PE24037-4 WASHER EMBRAER 

1096 PE24039-6 WASHER EMBRAER 

1097 
PE24052-A-03-040-
035 

SPACER EMBRAER 

1098 PE24052-J-04-420-049 SPACER EMBRAER 

1099 PE25028-12 RING, RETAINING EMBRAER 

1100 PE25028-16 RING, RETAINING EMBRAER 

1101 PE25028-17 RING RETAINING EMBRAER 

1102 PE25028-19 RING, RETAINING EMBRAER 

1103 PE25035-40-03 RING, RETAINING EMBRAER 

1104 PE25041-057-03 PIN,SPRING EMBRAER 

1105 PE25053-1 RING,RETAINING EMBRAER 

1106 PE27019RC28D CLAMP,ALUMINUM,CUSHIONED,BONDING EMBRAER 

1107 PE27019RC8D CLAMP,CUSHIONED EMBRAER 

1108 PE27019RI12AC CLAMP EMBRAER 

1109 PE27019RI12D CLAMP EMBRAER 

1110 PE27019RI16C CLAMP EMBRAER 

1111 PE27019RI24D CLAMP EMBRAER 

1112 PE27019RI32D CLAMP EMBRAER 

1113 PE27019RI4 CLAMP EMBRAER 

1114 PE27019RI4D CLAMP EMBRAER 

1115 PE27019RI8AC CLAMP EMBRAER 

1116 PE27020-2R CLAMP EMBRAER 

1117 PE27021-114133 CLAMP EMBRAER 

1118 PE48015-3 DUCT, MAIN GENERATOR COOLING EMBRAER 

1119 PE48023-7 DUCT,FLEXIBLE EMBRAER 

1120 PE49013-4 PLUG EMBRAER 

1121 PE49061-19 GROMMET,RUBBER EMBRAER 

1122 
PE64029-NYC-05-127-
145-20 

BUSHING EMBRAER 

1123 PE64041-2-086 BUSHING EMBRAER 

1124 PE64041-3-060 BUSHING EMBRAER 

1125 PE64041-3-130 BUSHING EMBRAER 

1126 PE64041-4-091 BUSHING EMBRAER 

1127 PE64041-4-115 BUSHING EMBRAER 

1128 PE64041-4-140 BUSHING,PLAIN EMBRAER 

1129 PE64041-5-090 BUSHING EMBRAER 
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1130 PE64041-5-115 BUSHING,PLAIN EMBRAER 

1131 PE64041-5-120 BUSHING,PLAIN EMBRAER 

1132 PE64041-6-095 BUSHING EMBRAER 

1133 PE64041-6-115 BUSHING EMBRAER 

1134 PE64041-6-122 BUSHING EMBRAER 

1135 PE64041-6-132 BUSHING EMBRAER 

1136 PE64041-6-135 BUSHING EMBRAER 

1137 PE64041-6-145 BUSHING,PLAIN CORROSION RES ST EMBRAER 

1138 PE64041-8-129 BUSHING EMBRAER 

1139 PE64042H3-016-131 BUSHING EMBRAER 

1140 PE64042H4-016-037 BUSHING EMBRAER 

1141 PE64042K4-016-028 BUSHING EMBRAER 

1142 PE65036-1 CABLE ASSY   

1143 PE66038-1 ROD END EMBRAER 

1144 PE71001-4 CABLE,LINKAGE EMBRAER 

1145 
PE75001-2-0,051-
0,102 

LATCH EMBRAER 

1146 PE75019-1 LATCH EMBRAER 

1147 PE88001 5BB10-5E JUMPER BONDING   

1148 PE88001 5BB6 JUMPER BONDING   

1149 PE88001 5BB6-5E JUMPER BONDING   

1150 PE88001 5BC10 JUMPER BONDING   

1151 PE88001 5BC5-5E JUMPER BONDING   

1152 PE88001 5BF6 JUMPER BONDING   

1153 PE88001 5DE11 JUMPER BONDING   

1154 PE88001 6CC13 JUMPER BONDING   

1155 PE88001 6CC9-5E JUMPER BONDING   

1156 PE88001-5AA5 JUMPER BONDING   

1157 PE88001-5BB10 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1158 PE88001-5BB10-5E JUMPER, BONDING EMBRAER 

1159 PE88001-5BB12-5E JUMPER, BONDING EMBRAER 

1160 PE88001-5BB2,5 JUMPER FOR ELECTRICAL BONDING EMBRAER 

1161 PE88001-5BB3 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1162 PE88001-5BB4 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1163 PE88001-5BB4-5E BONDING JUMPER EMBRAER 

1164 PE88001-5BB5 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1165 PE88001-5BB6 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1166 PE88001-5BB6-5E JUMPER, BONDING EMBRAER 

1167 PE88001-5BB7-5E JUMPER, BONDING EMBRAER 

1168 PE88001-5BB8-5E JUMPER,METALIZATION EMBRAER 

1169 PE88001-5BC10 JUMPER EMBRAER 

1170 PE88001-5BC4 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1171 PE88001-5BC5 JUMPER BONDING   

1172 PE88001-5BC5-5E JUMPER, BONDING EMBRAER 

1173 PE88001-5BC6-5E JUMPER FOR ELECTRICAL BONDING EMBRAER 

1174 PE88001-5BC8 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1175 PE88001-5BD5-5E JUMPER, BONDING EMBRAER 

1176 PE88001-5BD6 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1177 PE88001-5BF6 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1178 PE88001-5BF8 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1179 PE88001-5CF4 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1180 PE88001-5CF6 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1181 PE88001-5DE11 JUMPER FOR ELECTRICAL BONDING EMBRAER 

1182 PE88001-6BB12-5E JUMPER FOR ELECTRICAL BONDING EMBRAER 

1183 PE88001-6CC11 JUMPER, BONDING EMBRAER 
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1184 PE88001-6CC13 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1185 PE88001-6CC9 JUMPER, BONDING EMBRAER 

1186 PE88001-6CC9-5E JUMPER, BONDING EMBRAER 

1187 PE915060-2 REFLECTOR EMBRAER 

1188 PE95105-2200K RESISTOR EMBRAER 

1189 PNE208001-007 PLUG EMBRAER 

1190 PR-18 LAMP   

1191 Q4559X LAMP, LANDING LIGHT G.E. CO 

1192 RBF12AE BEARING SPHERICAL EMBRAER 

1193 RCBS-300-18 SPRING   

1194 RD239-141 KNOB AEROSPACE KNOB 

1195 RR-197-S RING RETAINING   

1196 RS1157-1 ORING   

1197 RS900J018 O-RING   

1198 RSE116132 SOCKET,RELAY 4PDT,10A P.C.D. 

1199 RSE120051C SOCKET,RELAY 2PDT,5A P.C.D. 

1200 SC1050 CATCH SPRING ASSY   

1201 SP990419-Y LAMP   

1202 TSS20S40 CLAMP   

1203 TSS36S40 CLAMP   

1204 TSS44S40 CLAMP   

1205 TT377-104 KNOB   

1206 UR-437 RING-RETAINING   

1207 V07472-241 PACKING   

1208 V12 SWITCH SENSITIVE   

 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(α) 

ΕΥΡΟΣ 
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(β) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(γ) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
(δ=α Χ β Χ γ) 

Γ2.2.2 

Επείγουσα  προτεραιότητα όπου επίκειται 
καθήλωση εντός δέκα (10) ημερών 
(Βλάβες κατηγορίας “C”)  :  
Στην περίπτωση που το Α/Φ επίκειται να 
τεθεί σε κατάσταση AOG από υλικά του 
Σκάφους εντός δέκα (10) ημερών λόγω 
βλάβης κατηγορίας “C” του οικείου MMEL, 
ο Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ 
για παροχή υλικών, υποχρεούται σε 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να 
την αποδεχτεί και στην συνέχεια να 
παραδώσει εντός εβδομήντα δύο (72) 
ωρών τα υλικά που απαιτούνται,  με 
έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της 
απαίτησης εκ μέρους του. 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η 
προσφορά που περιλαμβάνει μικρότερο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που 
ορίζει το κριτήριο, να παραδώσει εντός 
εβδομήντα δύο (72) ωρών τα υλικά που 
απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο 
αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. 
Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν 
βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά 
από την τιμή της μικρότερης προσφοράς 
μέχρι την τιμή του κριτηρίου.  
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33,00% 
100%  
έως  

120% 

9,90% 
έως  

11,88% 

Γ2.2.3 

Κοινή προτεραιότητα ή επικείμενη 
καθήλωση εντός εκατόν είκοσι (120) 
ημερών (Βλάβες κατηγορίας “D”)  :  
Στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης, ή  
που το Α/Φ επίκειται να τεθεί σε 
κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους 
εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω 
βλάβης κατηγορίας “D” του οικείου MMEL, 
ο Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ 
για παροχή υλικών, υποχρεούται σε 
διάστημα εβδομήντα δύο (72) ωρών να 
την αποδεχτεί και στην συνέχεια να 
παραδώσει εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερών τα υλικά που απαιτούνται  με 
έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της 
απαίτησης εκ μέρους του. 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η 
προσφορά που περιλαμβάνει μικρότερο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που 
ορίζει το κριτήριο, να παραδώσει εντός 
σαράντα πέντε (45) ημερών τα υλικά που 
απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο 
αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. 
Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν 
βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά 
από την τιμή της μικρότερης προσφοράς 
μέχρι την τιμή του κριτηρίου.  

33,00% 
100%  
έως  

120% 

9,90% 
έως  

11,88% 
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Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(α) 

ΕΥΡΟΣ 
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(β) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(γ) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
(δ=α Χ β Χ γ) 

Γ3.6.1 

Για τα υλικά τα οποία είναι άμεσης/ 
επείγουσας προτεραιότητας η προσφορά 
να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό 
και όχι αργότερα των δεκαπέντε (15) 
ημερών, ενώ για τις απαιτήσεις κοινής 
προτεραιότητας εντός τριάντα (30) 
ημερών. 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η 
προσφορά που περιλαμβάνει μικρότερο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που 
ορίζει το κριτήριο για τις απαιτήσεις 
άμεσης/ επείγουσας προτεραιότητας, όχι 
αργότερα των δεκαπέντε (15) ημερών. Οι 
υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν 
βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά 
από την τιμή της μικρότερης προσφοράς 
μέχρι την τιμή του κριτηρίου.  
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17,00% 
100%  
έως  

120% 

5,10% 
έως 

6,12% 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η 
προσφορά που περιλαμβάνει μικρότερο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που 
ορίζει το κριτήριο για τις απαιτήσεις κοινής 
προτεραιότητας, όχι αργότερα των τριάντα 
(30) ημερών. Οι υπόλοιπες προσφορές 
λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% 
αναλογικά από την τιμή της μικρότερης 
προσφοράς μέχρι την τιμή του κριτηρίου.  

17,00% 
100%  
έως  

120% 

5,10% 
έως 

6,12% 

  

    

ΣΥΝΟΛΑ 100%   30% έως  36% 
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Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(α) 

ΕΥΡΟΣ 
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(β) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(γ) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
(δ=α Χ β Χ γ) 

Δ2.1 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατ’ ελάχιστο 
τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας 
για κάθε υλικό η λογισμικό που παραδίδει 
στην ΠΑ: 
 
α. Για υλικά κατηγορίας NEW - Factory 
New (εξαιρουμένων των αναλώσιμων) ή 
προερχόμενα από γενική επισκευή 
τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) 
έτους από την τοποθέτηση του υλικού στο 
μείζων συγκρότημα ή 300 ΩΠ ή δύο (2) 
έτη από την παραλαβή του, όποιο έρθει 
πρώτο. 
  
β. Για υλικά μετά από επισκευή (Repair) 
τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακούς μήνες 
από την τοποθέτηση του υλικού στο 
μείζων συγκρότημα ή ένα (1) έτος από την 
παραλαβή τους ή 150 ΩΠ, όποιο έρθει 
πρώτο. 
 
γ. Για λογισμικό (software): Χρονική 
περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από 
την παραλαβή του.  
 
Στην περίπτωση που δεν δύναται να 
εκπληρωθούν τα ανωτέρω κριτήρια, η 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% 
του συγκεκριμένου κριτηρίου η εγγύηση 
καλής λειτουργίας   που περιλαμβάνει τις 
μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με αυτές που 
ορίζει το κριτήριο για υλικά κατηγορίας 
NEW - Factrory New, ενός (1) ετούς από 
την τοποθέτηση του υλικού στο Α/Φ ή 300 
ΩΠ ή δύο (2) έτη από την παραλαβή του, 
όποιο έρθει πρώτο. Οι υπόλοιπες 
προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% 
έως 120% αναλογικά από την τιμή της 
μεγαλύτερης προσφοράς μέχρι την τιμή 
του κριτηρίου.  
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20% 
100% 
έως  

120% 

14,00% 
έως 

16,80% 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% 
του συγκεκριμένου κριτηρίου η εγγύηση 
καλής λειτουργίας   που περιλαμβάνει τις 
μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με αυτές που 
ορίζει το κριτήριο για υλικά μετά από 
επισκευή (Repair) τουλάχιστον έξι (6) 
ημερολογιακούς μήνες από την 
τοποθέτηση του υλικού στο μείζων 
συγκρότημα ή ένα (1) έτος από την 
παραλαβή τους ή 150 ΩΠ, όποιο έρθει 
πρώτο. Οι υπόλοιπες προσφορές 
λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% 
αναλογικά από την τιμή της μεγαλύτερης 
προσφοράς μέχρι την τιμή του κριτηρίου.  

15% 
100% 
έως  

120% 

10,50% 
έως  

12,60% 
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Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(α) 

ΕΥΡΟΣ 
ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(β) 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(γ) 

ΕΥΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
(δ=α Χ β Χ γ) 

όποια παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι 
μικρότερη από την αντίστοιχη που 
χορηγείται στην ημεδαπή του Αναδόχου. 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% 
του συγκεκριμένου κριτηρίου η εγγύηση 
καλής λειτουργίας   που περιλαμβάνει τις 
μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με αυτές που 
ορίζει το κριτήριο για λογισμικό (software) 
ενός (1) ετούς από την παραλαβή αυτού. 
Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν 
βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά 
από την τιμή της μεγαλύτερης προσφοράς 
μέχρι την τιμή του κριτηρίου.  

10% 
100% 
έως  

120% 

7,00% 
έως 

8,40% 

Δ1.6 

Ο Προμηθευτής να διαθέτει ή να 
συνεργάζεται με επισκευαστικό κέντρο το 
οποίο να είναι εγκεκριμένο κατά ΕASA 
PART-145 ή FAA, επιπλέον είναι 
επιθυμητό  να είναι AUTHORIZED 
WARRANTY SERVICE CENTER από τον 
κατασκευαστή του Α/Φ για Α/Φ ΕΜΒ-
135/145. Στις ανωτέρω περίπτωσεις 
απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχου 
πιστοποιητικού. 

Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% 
του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά 
που περιλαμβάνει να είναι εγκεκριμένο 
κατά ΕASA PART-145 ή FAA ή ANAC και 
επιπλέον είναι επιθυμητό  να είναι 
AUTHORIZED WARRANTY SERVICE 
CENTER από τον κατασκευαστή του Α/Φ 
για Α/Φ ΕΜΒ-135/14. Οι υπόλοιπες 
προσφορές που περιλαμβάνουν να είναι 
εγκεκριμένο κατά ΕASA PART-145 ή FAA 
ή ANAC λαμβάνουν βαθμολογία 100%. 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΑ

 Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 

Π
Ρ

Ο
Δ

ΙΑ
Γ

Ρ
Α

Φ
Ω

Ν
 -

 Π
Ο

ΙΟ
Τ

Η
Τ

Α
Σ

 -
  

Α
Π

Ο
Δ

Ο
Σ

Η
Σ

 

Ε
Υ

Ρ
Ο

Σ
 Σ

Υ
Ν

Τ
Ε

Λ
Ε

Σ
Τ

Η
 

Β
Α

Ρ
Υ

Τ
Η

Τ
Α

Σ
 7

0
%

 

55% 
100% 
έως  

120% 

38,50% 
έως  

46,20% 

  
    

ΣΥΝΟΛΑ 100%   70% έως  84% 

 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 

A/Φ EMB-135/145» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 
A/A 

Απαίτησης 
Μέθοδος 
Ελέγχου 

Κριτήριο Αποδοχής 

A1.1 R 
Λήψη εκδόσεων/ενημερώσεων της βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

A1.2 R Λήψη επειγουσών – προσωρινών ενημερώσεων. 

Α1.3 R 
Λήψη περιοδικών ενημερώσεων ή/και πρόσβασης στον διαδικτυακό 
τόπο. 

Α2.1 R 
Αλλαγή / βελτίωση της σχεδίασης και τροποποίηση του Σκάφους,  
μέσω παραλαβής των αναθεωρημένων  εγχειριδίων των Προσθηκών 
«1», «2» και «3». 

Α2.2 R Αποδοχή διαδικασίας εκπόνησης τεχνικών μελετών βελτιώσεων. 

Β1.1 R Ορισμός προσωπικού διαχείρισης προγράμματος. 

Β1.2 Τ Επικοινωνία της ΠΑ με τον προμηθευτή. 

Β1.3 R 
Πραγματοποίηση συσκέψεων ανασκόπησης προγράμματος και 
υλοποίηση αποφάσεων προηγούμενων ανασκοπήσεων. 

Β2.1 R 
Λήψη αναφοράς μεταβολών και διαβάθμισης ανά LRU  τεχνολογικών/ 
εφοδιαστικών κινδύνων. 

B4.1 R Λήψη υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας. 

B4.2 R Λήψη απαντήσεων σε Request For Technical Information. 

B5.1 R Λήψη  πληροφόρησης επί ατυχημάτων. 

Γ1.1 R Παραλαβή υλικών ΛΟΖ για τα υλικά της Προσθήκης «4»  

Γ1.2 R Παραλαβή υλικών ΑD και τροποποιήσεων Service Bulletin. 

Γ2.1 R Παραλαβή υλικών μέσω PBL. 

Γ2.2 R 
Λήψη υπηρεσιών επισκευών με επ΄ ανταλλαγής προμήθεια για τα 
υλικά των Προσθηκών «5», «6» και «7» 

Γ3.1 R 
Λήψη υπηρεσιών επισκευής υλικών (REPAIR AND RETURN) για τα 
υλικά της Προσθήκης «8». 

Γ3.2 R 
Παραλαβή τιμοκατάλογων υλικών για την κατ’ απαίτηση προμήθεια, 
επισκευή και επιθεώρηση υλικών της Προσθήκης «9». 

Γ3.3 R 
Παραλαβή τιμοκατάλογων υλικών για την κατ’ απαίτηση προμήθεια 
αναλωσίμων υλικών της Προσθήκης «10». 

Γ3.4 R Παραλαβή τιμοκατάλογων υλικών. 

Γ3.5 R 
Αποδοχή μη αποκλειστικότητας προμήθειας ή  επισκευής ή 
επιθεώρησης. 

Γ4.1 R 
Παροχή υπηρεσιών σήμανσης, συσκευασίας, έκδοσης τυχόν 
απαιτούμενων αδειών εισαγωγής/εξαγωγής και διακίνησης των υλικών 
προς προμήθεια/επισκευή/επ’ ανταλλαγής προμήθεια προς τη χώρα. 

Γ4.3 R Αποδοχή διαδικασίας αναφοράς διαφοράς επί υλικού. 

Γ4.4 R Αποδοχή διαδικασίας αντικατάστασης ή επισκευής υλικού. 

Γ4.5 R Αποδοχή διαδικασίας αντικατάστασης ή επισκευής υλικού. 

Γ5.1 R 
Αποδοχή διαδικασιών τροποποίησης – ακύρωσης παραγγελιών 
υλικών και  υπηρεσιών. 

Γ6.1 R Παραλαβή υπηρεσιών συντήρησης των Σκαφών. 

Γ7.1 R Λήψη εφοδιαστικής υποστήριξης της ΠΑ. 

Δ1.1 R 
Συμμόρφωση παρεχομένων υπηρεσιών με υφιστάμενες 
προδιαγραφές 

Δ1.2 R Πιστοποίηση υλικών σύμφωνα με υφιστάμενες προδιαγραφές. 

Δ1.3 R 
Συμμόρφωση παρερχομένων υπηρεσιών με υφιστάμενες 
προδιαγραφές. 
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A/A 
Απαίτησης 

Μέθοδος 
Ελέγχου 

Κριτήριο Αποδοχής 

Δ1.4 R 
Συμμόρφωση παρερχομένων υπηρεσιών με υφιστάμενες 
προδιαγραφές. 

Δ1.5 R Παραλαβή  πιστοποιητικών. 

Δ1.7 R Παραλαβή  πιστοποιητικών. 

Δ2.1 R Παραλαβή εγγυήσεων υλικών. 

Δ2.2 R Αποδοχή διαδικασιών επισκευής υλικού. 

Δ2.3 R Αποδοχή διαδικασιών αποκατάστασης της ελαττωματικότητας. 

 
 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 

A/Φ EMB-135/145» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 
A/A 

Απαίτησης 
Προδιαγραφή Επίδοσης 

A1.1 Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας. 

A1.2 Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας. 

Α1.3 Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας. 

Α2.1 Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη εφαρμογής τροποποιήσεων. 

Α2.2 Αποδοχή διαδικασίας εκπόνησης τεχνικών μελετών βελτιώσεων. 

Β1.1 Υποστήριξη και εξουσιοδότηση από ομάδα διαχείρισης προγράμματος. 

Β1.2 Επικοινωνία 24ωρών/ 7ημερών. 

Β1.3 
Υλοποίηση σύσκεψης σε ετήσια  βάση και υλοποίηση αποφάσεων σύσκεψης 
προηγούμενου έτους. 

Β2.1 Μηδενικός τεχνολογικός κίνδυνος και λήψη ετήσιας αναφοράς. 

B4.1 
Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για επείγουσες περιπτώσεις υποβολή οικονομικής 
προσφοράς. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την αποδοχή προσφοράς από την 
ΠΑ, έναρξη εργασιών.  Εντός του χρόνου που θα αιτηθεί η ΠΑ για λοιπές περιπτώσεις. 

B4.2 Εντός δύο (2) ημερών για κρίσιμα θέματα και δύο (2) μηνών για τεχνολογικές μελέτες. 

B5.1 Εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στο FLY.EMBRAER.COM  ή ισοδύναμο. 

Γ1.1 
Παραλαβή υλικών με εναπομείναντα χρόνο ζωής τουλάχιστον 90% του 
προβλεπόμενου ορίου της βιβλιογραφίας. 

Γ1.2 
Υποβολή προσφοράς και παραλαβή των υλικών σε χρόνους ανάλογους της απαίτησης 
ως Γ1.2.1.  

Γ2.1 

Ελάχιστη ετήσια πτητική εκμετάλλευση ως ακολούθως: 
α. Για το Α/Φ EMB-135LR (S/N 209) 400 ΩΠ. 
β. Για το Α/Φ EMB-135BJ (S/N 484) 300 ΩΠ. 
γ. Για τα Α/Φ EMB-145H AEW&C (S/Ns 374, 671, 729, 757) 800 ΩΠ για το σύνολο των 
συγκεκριμένων Α/Φ.  

Γ2.2 
Eντός τεσσάρων (4) ωρών για ΑΟG με L/T υλικού εικοσιτέσσερις (24) ώρες – είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών για Επείγον με L/T υλικού εβδομήντα δύο (72) ωρών - εβδομήντα 
δύο (72) ώρες για Κοινό με L/T σαράντα πέντε (45) ημερών. 

Γ3.1 
Συνολική τιμή μέγιστου κόστους επισκευής και υποβολή προσφοράς με τα στοιχεία 
εδαφίου Γ3.1.2. 

Γ3.2 Τιμοκατάλογος υλικών να περιλαμβάνει το 70% των υλικών της Προσθήκης «9». 

Γ3.3 Τιμοκατάλογος υλικών να περιλαμβάνει το 70% των υλικών της Προσθήκης «10». 

Γ3.4 
Δεσμευτικές τιμές και χρόνοι επισκευής-προμήθειας-επιθεώρησης. Ετήσια 
αναθεώρηση. 

Γ3.5 Αποδοχή μη αποκλειστικότητας προμήθειας ή  επισκευής ή επιθεώρησης. 

Γ4.1 
Παροχή υπηρεσιών σήμανσης, συσκευασίας, έκδοσης τυχόν απαιτούμενων αδειών 
εισαγωγής/εξαγωγής και διακίνησης των υλικών προς προμήθεια/επισκευή/επ’ 
ανταλλαγής προμήθεια προς τη χώρα.. 

Γ4.3 Εντός δύο (2) μηνών. 

Γ4.4 Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 

Γ4.5 Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 

Γ5.1 Εντός πέντε (5) ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 

Γ6.1 
Κατ’ απαίτηση παροχή συντήρησης των Σκαφών όπως καθορίζεται στις παρ. Γ6.1.1 
έως Γ6.1.5. 

Γ7.1 Περιόδους ειρήνης  και κρίσεων. 

Δ1.1 
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πιστοποίησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 
2110/2220 ή του ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου. 





 

Σελίδα 159 

A/A 
Απαίτησης 

Προδιαγραφή Επίδοσης 

Δ1.2 Παραλαβή υλικών με πιστοποιητικά- συνοδευτικά έγγραφα παραγράφου Δ1.2. 

Δ1.3 
Παραλαβή υλικών συσκευασμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (ΕC1272/2008) ή 
ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 και MIL-STD-2073 ή ισοδύναμα, ενώ θα 
σημαίνονται σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-129 ή ισοδύναμο. 

Δ1.4 Πιστοποίηση Επισκευαστικού κέντρου κατά ΕΚ 1321/2014 (EASA Part-145) ή FAA. 

Δ1.5 

Ο Προμηθευτής, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από εθνική αρχή αξιοπλοϊμότητας 
για σχεδιασμό (Design Organizational Approval – DOA – EASA Part 21 ή ισοδύναμο) 
και παραγωγή (Production Organizational Approval – POA – EASA Part 21 ή 
ισοδύναμο). Σε περίπτωση προμηθευτή που διαθέτει περισσότερα του ενός 
επισκευαστικού κέντρου, η πιστοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά το κέντρο στο οποίο 
πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία, αλλά είναι αποδεκτή η ύπαρξη της υπόψη 
πιστοποίησης εντός της ίδιας εταιρείας. Είναι δυνατή η χρήση εξωτερικών φορέων με 
την ίδια πιστοποίηση, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω κατάθεσης του πιστοποιητικού 
του κατόχου και των εγγράφων της μεταξύ τους Σύμβασης. 

Δ1.7 Πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής συμμόρφωσης.  

Δ2.1 Αποδοχή από πλευράς Προμηθευτή των καθοριζόμενων εγγυήσεων. 

Δ2.2 Επισκευή υλικού  σύμφωνα με τις προδιαγραφές μέσω κατασκευαστή κυρίου υλικού. 

Δ2.3 
Αποδοχή από πλευράς Προμηθευτή των διαδικασιών αποκατάστασης της 
ελαττωματικότητας παραγράφων Δ2.3.1 έως Δ2.3.5. 

 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ A/Φ EMB-135/145» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΑΡΑΒΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

Α1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α1.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει/ενημερώνει τη  βιβλιογραφία του Σκάφους των Α/Φ σε 

ηλεκτρονική μορφή και θα παρέχει το τυχόν απαραίτητο λογισμικό  για την λειτουργία 

της. Η βιβλιογραφία θα περιλαμβάνει την Επιχειρησιακή Βιβλιογραφία (Operational 

Publication) και τα Τεχνικά Δεδομένα (Non Operational Publication) του Σκάφους των 

Α/Φ που είναι απαραίτητα για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση, χρήση, εξυπηρέτηση, 

επιθεώρηση, συντήρηση, δομική ακεραιότητα, εφοδιαστική υποστήριξη, επισκευή, 

τροποποίηση και βελτίωση του Σκάφους καθώς και του συναφούς εξοπλισμού αυτού 

σε όλα τα επίπεδα χρήσης και συντήρησης (προληπτικής/διορθωτικής) στον πρώτο 

(Organizational Level Maintenance), δεύτερο (Intermediate Level Maintenance) και 

τρίτο Βαθμό Συντήρησης (Depot Level Maintenance). Οι ενημερώσεις θα καλύπτουν 

κατ’ ελάχιστον τα εγχειρίδια που περιλαμβάνονται στις Προσθήκες «1», «2» και «3» ή 

ισοδύναμα ως προς το περιεχόμενο αυτών καθώς και όποια νεώτερα θα εκδοθούν 

προς αντικατάσταση  ή και συμπλήρωση αυτών. 

   

Α1.1.1 

Η ηλεκτρονική μορφή της βιβλιογραφίας θα υφίσταται αναρτημένη σε διαδικτυακό τόπο 

(web site) από όπου θα είναι προσβάσιμη στην ΠΑ ή/και θα αποστέλλεται σε οπτικό 

δίσκο (CD-ROΜ ή DVD). 

   

Α1.1.2 
Οι ενημερώσεις της βιβλιογραφίας θα είναι συμβατές ως προς τη δομή και το 
περιεχόμενο τους με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις της βιβλιογραφίας του 
Σκάφους.  
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Α1.1.3 
Το σύνολο της βιβλιογραφίας καθώς και οι μετέπειτα ενημερώσεις/αναθεωρήσεις, θα 
είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. 

   

Α1.1.4 
Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι η Π.Α δύναται να διανείμει στην ΕΑΒ A.E τη 
βιβλιογραφία των σκαφών EMB-135/145H,  για αποκλειστική χρήση από πλευράς της 
εταιρίας για την εργοστασιακή συντήρηση των Α/Φ EMBRAER  της Π.Α. 

   

Α1.1.5 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν είναι ο Κατασκευαστής των σκαφών ΕΜΒ-
135/145, απαιτείται η προσκόμιση από μέρους του έγγραφης βεβαίωσης, 
υπογεγραμμένης από τον Κατασκευαστή (EMBRAER), με την οποία θα πιστοποιείται 
η πληρότητα και η ακρίβεια της παρεχόμενης βιβλιογραφίας και των αναθεωρημένων 
εκδόσεων. 

   

Α1.2 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο  Προμηθευτής θα παρέχει επείγουσες - προσωρινές (Αlert - Temporary) 
ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων 
και εδάφους. 

   

Α1.2.1 
Οι επείγουσες - προσωρινές (Alert - Temporary)  ενημερώσεις θα αποστέλλονται το 
ταχύτερο δυνατό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και θα αναρτώνται σε 
διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμες στην ΠΑ. 

   

Α1.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Οι περιοδικές αναθεωρήσεις (Revision) της βιβλιογραφίας θα πραγματοποιούνται με 
ετήσια ανανέωση της δυνατότητας πρόσβασης  της ΠΑ στον διαδικτυακό τόπο (web 
site) ή/και θα αποστέλλονται σε οπτικό δίσκο (CD-ROΜ ή DVD) μία (1) φορά ανά έτος. 

   

Α2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ  

Α2.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες αλλαγής / βελτίωσης της σχεδίασης 
και τροποποίησης του Σκάφους, αναθεωρώντας τα σχετικά προς αυτό εγχειρίδια των 
Προσθηκών «1», «2» και «3».  
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Α2.1.1 

Σε περίπτωση τροποποίησης ασφάλειας πτήσεων ή εδάφους ή αξιοπλοϊμότητας που 
πηγάζει από Airworthiness Directive (FAA. EASA, ANAC) ή τροποποίησης Service 
Bulletin κατηγορίας Alert (ASB), ο Προμηθευτής θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάλογα με την κρισιμότητα του θέματος, μέσω 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αντίστοιχο φορέα της ΠΑ. 

   

Α2.1.2 

Ο Προμηθευτής στα τεχνικά δελτία τροποποιήσεων θα περιλαμβάνει: 
• τα Α/Φ που επηρεάζονται, 
• τον λόγο που επιβάλλει την τροποποίηση, 
• την τεχνική περιγραφή της τροποποίησης, 
• τις απαιτούμενες εργατοώρες για την εφαρμογή της, 
• τις τυχόν απαιτήσεις πρότερης ή ταυτόχρονης εφαρμογής άλλης τροποποίησης, 
• το προτεινόμενο χρονικό όριο εφαρμογής, 
• την επίδραση της τροποποίησης στο βάρος και το κέντρο βάρους του Α/Φ, 
• τις παραπομπές σε εγχειρίδια και τα επηρεαζόμενα εγχειρίδια, 
• τις αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της τροποποίησης, 
• τα απαιτούμενα υλικά (συλλογές-kits και αναλώσιμα) και ειδικά εργαλεία, 
• το κόστος προμήθειας των υλικών και ειδικών εργαλείων. 

   

Α2.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα εκπονεί τεχνικές μελέτες βελτιώσεων και τροποποιήσεων του 
Σκάφους, κατόπιν απαίτησης της ΠΑ, με επιπρόσθετο κόστος και χρόνο υλοποίησης 
οριζόμενα κατά περίπτωση. Για το σκοπό αυτό θα καταθέσει στην οικονομική του 
προσφορά το κόστος εργατοώρας (Engineering Hour),  που αφορά στην τεχνική 
μελέτη με βάση την οποία θα τιμολογείται η εν λόγω υπηρεσία. 

   

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ  

Β1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Β1.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα ορίσει Προσωπικό διαχείρισης προγράμματος και θα το 
εξουσιοδοτήσει να έχει αποκλειστική επικοινωνία με την ΠΑ, διαχειριζόμενο όλα τα 
θέματα υλοποίησης της Σύμβασης ΕΣΥ, με τρόπο δεσμευτικό για τον Προμηθευτή. 

   

Β1.2 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Η επικοινωνία της ΠΑ με τον Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μέσω του 
εξουσιοδοτημένου Προσωπικού διαχείρισης προγράμματος με κάθε διαθέσιμο 
επικοινωνιακό μέσο (τηλεφωνικά, Φαξ, e-mail), οποτεδήποτε απαιτείται από την ΠΑ με 
συνεχή επικοινωνία 24ωρών/7 ημερών. 
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Β1.2.1 
Ο διαχειριστής προγράμματος θα επικοινωνεί με την ΠΑ στην Ελληνική ή/και στην 
Αγγλική γλώσσα. 

   

Β1.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής και η ΠΑ θα πραγματοποιούν σε ετήσια βάση σύσκεψη ανασκόπησης, 
η οποία θα διοργανώνεται εκ περιτροπής στις έδρες των αντισυμβαλλομένων. Οι 
αποφάσεις των συσκέψεων θα καταγράφονται σε πρακτικό και η υλοποίησή τους 
αποτελεί δέσμευση για τους αντισυμβαλλόμενους. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
θα βαρύνουν τον εκάστοτε φιλοξενούμενο στη σύσκεψη. 

   

Β1.3.1 
Οι αντισυμβαλλόμενοι θα υποβάλλουν τα θέματα προς συζήτηση για τη σύσκεψη 
ανασκόπησης, δύο (2) μήνες πριν την υλοποίηση της, για  εκατέρωθεν προετοιμασία 
και συντονισμό. 

   

Β1.3.2 

Η ΠΑ θα δύναται να συγκαλεί συσκέψεις ανασκόπησης σε έκτακτες περιπτώσεις 
καθώς και όποτε διαπιστώνει μη ικανοποιητική υλοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ των 
Σκαφών. Ο προμηθευτής θα υλοποιεί έκτακτη σύσκεψη ανασκόπησης εντός τριάντα 
(30) ημερών από το αντίστοιχο αίτημα της ΠΑ. 

   

Β2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Β2.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης 
τεχνολογικού/εφοδιαστικού κινδύνου έως επιπέδου συγκροτημάτων (LRU) των 
Σκαφών ΕΜΒ-135/145 καθώς και για το χρησιμοποιούμενο λογισμικό, μέσω 
αναφορών μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων. 
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Β2.1.1 

Για τον σκοπό παραγράφου Β2.1 ο Προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση 

τεχνολογικού κινδύνου μέσω ετήσιας αναφοράς,  διαβαθμίζοντας τον υπό μορφή 
κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα 
ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU των Α/Φ. Ο τεχνολογικός κίνδυνος 
κάθε γεγονότος θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. 
αλλαγή υποκατασκευαστή, διακοπή γραμμής παραγωγής, αδυναμία υποστήριξης 
λόγω απαξίωσης-obsolescence κλπ.). 

   

Β2.1.2 

Ο Προμηθευτής σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου ή/και αποκλίσεων από 
τις αρχικές εκτιμήσεις αξιοπιστίας, θα παρέχει  εναλλακτικές επιλογές αντιμετώπισής 
του ώστε να εξασφαλίζονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες των Σκαφών σε 
συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής τους. Προς επίτευξη 
τούτου ο Προμηθευτής δύναται να προτείνει κατάλληλες μελέτες - τροποποιήσεις, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου Α2. 

   

Β3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑ  

Β3.1 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να αποστείλει στις εγκαταστάσεις του 
ή/και στις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού κέντρου  εκπρόσωπο της, ο οποίος θα 
παρακολουθεί την  υλοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ  και τις ΠΕ των Α/Φ αντίστοιχα, 
εντός δύο (2) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.  

   

Β3.1.1 
Ο Προμηθευτής θα διαθέσει στον εκπρόσωπο της ΠΑ κατάλληλο χώρο γραφείου με τις 
απαραίτητες για τη λειτουργία του διευκολύνσεις (Η/Υ, τηλέφωνο, fax, internet, κλπ). 

   

Β3.1.2 
Το κόστος λειτουργίας του γραφείου και των διευκολύνσεων  θα βαρύνει τον 
Προμηθευτή. 

   

Β4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Β4.1 
[ΚΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει τεχνική βοήθεια σε τοποθεσία που θα υποδειχθεί από την 
ΠΑ εντός ή εκτός Ελλάδας, τη διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας πτήσεων-εδάφους,  
την αποκατάσταση βλαβών-αστοχιών στο Σκάφος και στο λογισμικό του  καθώς και 
την αποπεράτωση επιθεωρήσεων των Σκαφών διαθέτοντας κατάλληλα μέσα και 
προσωπικό.  
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Β4.1.1 

Κατόπιν αιτήματος της ΠΑ, ο Προμηθευτής το συντομότερο δυνατό και σε περιπτώσεις 
καθήλωσης των Σκαφών εντός είκοσι τεσσάρων  (24) ωρών, θα υποβάλει οικονομική 
προσφορά για την παροχή υπηρεσιών  τεχνικής βοήθειας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται 
το συνολικό  κόστος, τα μέσα, τον αριθμό - ειδικότητα των τεχνικών που θα 
συμμετάσχουν και το χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους. 

   

Β4.1.2 

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσσάρων  (24) ωρών, από 
την αποδοχή της προσφοράς του Αναδόχου, για τις επείγουσες περιπτώσεις και εντός 
του χρόνου που θα αιτηθεί η ΠΑ,  για περιπτώσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την 
επιχειρησιακή λειτουργία του Σκάφους. 

   

Β4.1.3 
Ο Προμηθευτής θα παράσχει στην οικονομική του προσφορά το κόστος ανά 
εργατοημέρα (EH) για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. 

   

Β4.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της ΠΑ (υποβολή RFTI - Request For Technical Information ή ισοδύναμου). 

   

Β4.2.1 

Ο Προμηθευτής θα εξετάζει τα σχετικά τεχνικά θέματα και θα προτείνει πιθανές λύσεις 
το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από δύο (2) ημερολογιακές ημέρες εάν το 
θέμα είναι κρίσιμο (αφορά ασφάλεια προσωπικού/πτήσεων, κρισιμότητα 
επιχειρησιακής εκμετάλλευσης εξοπλισμού, καθήλωση Α/Φ), ή δύο (2) μηνών για 
κοινής προτεραιότητας θέματα. Οι απαντήσεις σε απλά ερωτήματα που σχετίζονται με 
την αξιοπλοϊμότητα των Σκαφών (χορήγησης παρατάσεων σε υλικά ΛΟΛ-ΛΟΖ ή σε 
όρια επιθεωρήσεων, Non Technical Objections κλπ.) θα είναι άνευ κόστους για την 
ΠΑ. Σε περίπτωση που τα ερωτήματα της ΠΑ απαιτούν τεχνολογική μελέτη, η 
τιμολόγηση της υπηρεσίας θα γίνεται με βάση τις δαπανώμενες από τον προμηθευτή 
εργατοώρες τεχνολογικής μελέτης (Engineering Hours), ως παράγραφος Α.2.2. 

   

B5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ  
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Β5.1  
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί ατυχημάτων ή μη 
αναμενόμενων αστοχιών συστημάτων που παρατηρούνται στα Σκάφη και τα συναφή 
υλικά, κατά την εκμετάλλευσή τους από άλλους χρήστες, άνευ κόστους για την ΠΑ, 
μέσω ελεύθερης πρόσβασης στο site FLY.EMBRAER.COM ή ισοδύναμου ως προς το 
περιεχόμενο site ή όποιο νεώτερο κατασκευαστεί προς αντικατάστασή του. 

   

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ  

Γ1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Γ1.1 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

O Προμηθευτής δεσμεύεται να παρέχει το σύνολο των υλικών ΛΟΖ της προσθήκης 
«4» του παρόντος Παραρτήματος καθώς και όποιων άλλων υλικών ΛΟΖ θα 
προκύψουν λόγω αλλαγής της βιβλιογραφίας. 

   

Γ1.1.1 
Ο Προμηθευτής θα παραδίδει τα υλικά ΛΟΖ με εναπομείναντα χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 90% του προβλεπόμενου ορίου της βιβλιογραφίας, εκτός ειδικών 
περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξει σχετική έγκριση της ΠΑ. 

   

Γ1.1.2 

Tα υλικά με Ιtem No. 16 έως 19 της Προσθήκης ‘’4’’ θα παραδοθούν εντός έξι (6) 
μηνών από την ενεργοποίηση της Σύμβασης, η ΠΑ θα υποβάλει στον Προμηθευτή 
ετήσια πρόβλεψη απαιτήσεων προμήθειας για τα υπόλοιπα υλικά της Προσθήκης «4», 
στην οποία θα περιλαμβάνεται η ποσότητα προμήθειας και ο απαιτούμενος χρόνος 
παράδοσης τους. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την ενεργοποίηση της 
Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους για τις 
απαιτήσεις του ίδιου έτους. 

   

Γ1.1.3 

Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει τις ποσότητες 
προμήθειας των υλικών της Προσθήκης ‘’4’’, ανάλογα με το έτος σύναψης της 
Σύμβασης και ανάλογα με την εκμετάλλευση των Σκαφών με βάση τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από την βιβλιογραφία του Σκάφους. 

   

Γ1.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής κατά απαίτηση της ΠΑ θα παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων 
υλικών για την εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από αντίστοιχες αρχές 
αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, EASA, ANAC) και των τροποποιήσεων Service Bulletin με 
χρόνους παράδοσης μικρότερους ή ίσους των καθοριζομένων ως χρόνο εφαρμογής 
στο τεχνικό κείμενο. 
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Γ1.2.1 

Η διαδικασία της κατ’ απαίτηση προμήθειας των υλικών τροποποιήσεων για την 
εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από αντίστοιχες αρχές αξιοπλοϊμότητας 
π.χ FAA, EASA, ANAC) και των τροποποιήσεων Service Bulletin, απαρτίζεται από τα 
κάτωθι στάδια:  
α. Την προβολή της απαίτησης από την ΠΑ για την προμήθεια των υλικών. 
β. Την υποβολή προσφοράς από τον Προμηθευτή στην ΠΑ από την προβολή της 
απαίτησης. σε χρόνο ανάλογο του είδους της απαίτησης, ως ακολούθως: 

- Προς εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από αντίστοιχες αρχές 
αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, EASA, ANAC) και των τροποποιήσεων Αlert Service 
Bulletin, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin προτεραιότητας 
Recommended εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin προτεραιότητας Αnytime 
εντός τριάντα (30) ημερών. 
γ. Την κατακύρωση της προμήθειας των υλικών στον Προμηθευτή. 
δ. Την αποστολή του υλικού από τον Προμηθευτή ως §Γ4 και παράδοση του στην ΠΑ 
ως ακολούθως : 

- Προς εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από αντίστοιχες αρχές 
αξιοπλοϊμότητας π.χ FAA, EASA, ANAC) και των τροποποιήσεων Αlert Service 
Bulletin, με χρόνο παράδοσης μικρότερο ή ίσο των καθοριζομένων ως χρόνο 
εφαρμογής στο τεχνικό κείμενο. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin προτεραιότητας 
Recommended ως έχει καθοριστεί ως χρόνο εφαρμογής στο τεχνικό κείμενο.. 

- Προς εφαρμογή τροποποιήσεων Service Bulletin προτεραιότητας Αnytime ως 
έχει καθοριστεί στην προσφορά του Προμηθευτή. 
ε. Στην περίπτωση που απαιτείται η επ’ ανταλλαγή υλικού στα πλαίσια των 
ανωτέρω τεχνικών οδηγιών και τροποποιήσεων η διακίνηση των επηρεαζόμενων 
υλικών θα πραγματοποιείται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από παραλαβής των τροποποιηθέντων/ εύχρηστων υλικών. 

   

Γ2. ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ  
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Γ2.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 

Ο Προμηθευτής στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντέλου χρονοχρέωσης PBL, δεσμεύεται 
για την επ’ ανταλλαγής επισκευή των υλικών κύκλου επισκευής των  Προσθηκών ‘’5’’, 
‘’6’’ και ‘’7’’, με στόχο την ελάχιστη ετήσια πτητική εκμετάλλευσης ως ακολούθως :  
α. Για το Α/Φ EMB-135LR, 400 ΩΠ. 
β. Για το Α/Φ EMB-135BJ, 300 ΩΠ. 
γ. Για τα Α/Φ EMB-145H AEW&C, 800 ΩΠ ως άθροισμα εκμετάλλευσης για το σύνολο 
των συγκεκριμένων Α/Φ. Το σύνολο των ΩΠ που αντιστοιχίζονται στα Σκάφη των Α/Φ 
ΑΣΕΠΕ δύναται να αναλίσκεται από οποιοδήποτε S/N Α/Φ. 

   

Γ2.2 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επ΄ ανταλλαγής επισκευής για τα υλικά κύκλου 
επισκευής των Προσθηκών ‘’5’’, ‘’6’’ και ‘’7’’. Για την υποστήριξη των A/Φ βάση του 
προτύπου εγγυημένου χρόνου παράδοσης υλικών (Lead Time), έχουν προβλεφθεί 
τρείς (3) κλάσεις παράδοσης των υλικών όπως παρακάτω : 
α. Αεροσκάφος καθηλωμένο στο έδαφος ή κατάσταση ΑΟG. 
β. Επείγουσα προτεραιότητα. 
γ. Κοινή προτεραιότητα. 

   

Γ2.2.1 

Άμεση Προτεραιότητα ή Αεροσκάφος καθηλωμένο στο έδαφος (κατάσταση 
ΑΟG) ή επικείμενη καθήλωση εντός 72ωρών (βλάβες κατηγορίας “B”): Στην 
περίπτωση που το Α/Φ είναι AOG ή επίκειται να τεθεί σε κατάσταση AOG από υλικά 
του Σκάφους εντός 72ωρών λόγω βλάβης κατηγορίας “B” του οικείου MMEL ο 
Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε 
διάστημα τεσσάρων (4) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός  
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  τα υλικά που απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο 
αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. 

   

Γ2.2.2 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ, ΒΑΘΜ] 
 

Επείγουσα  προτεραιότητα όπου επίκειται καθήλωση εντός δέκα (10) ημερών 
(Βλάβες κατηγορίας “C”)  : Στην περίπτωση που το Α/Φ επίκειται να τεθεί σε 

κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους εντός δέκα (10) ημερών λόγω βλάβης 
κατηγορίας “C” του οικείου MMEL, ο Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για 
παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να την 
αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών τα υλικά 
που απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους 
του. 
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Γ2.2.3 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ, ΒΑΘΜ] 

Κοινή προτεραιότητα ή επικείμενη καθήλωση εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών 
(Βλάβες κατηγορίας “D”)  : Στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης, ή  που το Α/Φ 
επίκειται να τεθεί σε κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους εντός εκατόν είκοσι (120) 
ημερών λόγω βλάβης κατηγορίας “D” του οικείου MMEL, ο Προμηθευτής κατόπιν 
απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα εβδομήντα δύο (72) 
ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερών τα υλικά που απαιτούνται  με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της 
απαίτησης εκ μέρους του. 

   

Γ2.2.4 

 

Ο προμηθευτής αποδέχεται ότι η διαδικασία της επ΄ανταλλαγής επισκευής έχει ως 
εξής: 
α. Προβολή της απαίτησης από την ΠΑ για παροχή εύχρηστου υλικού. 
β. Παράδοση του αιτηθέντος υλικού από τον Προμηθευτή στην ΠΑ, σε χρόνο ανάλογο 
του είδους της απαίτησης ως καθορίζεται στην §Γ2.2 

γ. Αποστολή του προς επισκευή υλικού, από την ΠΑ στον Προμηθευτή, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από παραλαβής του εύχρηστου με μέριμνα και έξοδα της ΠΑ. 

   

Γ2.2.5 Η ανταλλαγή των υλικών θα επιφέρει και αλλαγή ιδιοκτησίας των υλικών.    

Γ2.2.6 
Το παρεχόμενο εύχρηστο υλικό δύναται να είναι καινούργιο (New, Factory New), ή 
από επισκευή (Repaired), ή από γενική επισκευή (Overhaul), ή από ανακαίνιση – 
αποκατάσταση (Refurbished). 

   

Γ2.2.7 

Τα προσφερόμενα επ’ ανταλλαγής υλικά θα πρέπει να είναι εναλλακτά με τα προς 
επισκευή υλικά και τελευταίας διαμόρφωσης από πλευράς επειγουσών 
τροποποιήσεων (Alert/Mandatory Service Bulletins – Airworthiness Directives). 
Σημειώνεται ότι τα υλικά των Προσθηκών ‘’5’’, ‘’6’’ και ‘’7’’ αφορούν στην τρέχουσα 
διαμόρφωση των Α/Φ και ότι τυχόν μεταβολές που θα προκύψουν σε οποιοδήποτε εξ 
αυτών (λόγω π.χ αναβάθμισης ή εφαρμογής τροποποιήσεων), τόσο έως την 
ενεργοποίηση της Σύμβασης όσο και κατά τη διάρκειά της, θα ενσωματώνονται σε 
αυτές.  
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Γ2.2.8 

Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της 
χρέωσης PBL δεν θα έχει η ΠΑ για τις υπηρεσίες § Γ2.1 εκτός των κάτωθι 
περιπτώσεων που αφορούν στο επισκευάσιμο υλικό που θα επιστραφεί στον 
Προμηθευτή: 
α. Μη εφαρμογής επειγουσών τροποποιήσεων (Alert/Mandatory Service Bulletins – 
Airworthiness Directives), για τις οποίες έχει παρέλθει το χρονικό όριο εφαρμογής. 
β. Εφαρμογής τροποποιήσεων μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή των Α/Φ ή τον 
κατασκευαστή του υλικού.  
γ. Εμφανούς και πέραν του φυσιολογικού ή επιβεβαιωμένης από εξουσιοδοτημένο 
φορέα επισκευής του υλικού, φθοράς που να οφείλεται σε κακό χειρισμό του ή σε κακή 
αποθήκευση-συσκευασία ή σε μη εκτέλεση προληπτικής συντήρησης ή σε κάθε 
μορφής απόκλιση από τα ποιοτικά πρότυπα που καθορίζει ο κατασκευαστής του 
υλικού. 

   

Γ2.2.9 
Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ εμπίπτει σε κάποια από τις 
περιπτώσεις της §Γ2.2.8, η ΠΑ θα καταβάλει επιπρόσθετο κόστος, το οποίο θα 

εξετάζεται κατά περίπτωση και δεν θα ξεπερνά το κόστος επισκευής.. 

   

Γ2.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύχρηστου αποθέματος σε 
οποιοδήποτε από τα υλικά των Προσθηκών ‘’5’’, ‘’6’’ και ‘’7’’ εντός της ΠΑ και 
προκείμενου να αξιοποιηθεί Α/Φ σε χρόνο μικρότερο από τα καθοριζόμενα στη §Γ2.2 
η ΠΑ θα χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό σε οποιοδήποτε τύπο Α/Φ EMBRAER. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής θα διαθέσει το εύχρηστο υλικό με επείγουσα 
προτεραιότητα (Βλάβες κατηγορίας “C”) ή με κοινή προτεραιότητα (Βλάβες 
κατηγορίας “D”) και το εύχρηστο υλικό θα αναπληρώσει το απόθεμα της ΠΑ. 

   

Γ2.4 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι προκείμενου να αξιοποιηθεί Α/Φ σε χρόνο μικρότερο 
από τα καθοριζόμενα §Γ2.2, η ΠΑ δύναται να  χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα 
υλικά των Προσθηκών ‘’5’’, ‘’6’’ και ‘’7’’  από έτερο Α/Φ EMBRAER. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Προμηθευτής θα διαθέσει το εύχρηστο υλικό με επείγουσα προτεραιότητα 
(Βλάβες κατηγορίας “C”) ή με κοινή προτεραιότητα (Βλάβες κατηγορίας “D”) και το 

εύχρηστο υλικό θα τοποθετηθεί στο αποψιλωθέν Α/Φ. 

   

Γ3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ  
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Γ3.1 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής  (REPAIR AND RETURN) - 
επιθεώρησης για το σύνολο των υλικών της Προσθήκης ‘’8’’ (ή εναλλακτά αυτών 
σύμφωνα με την τεχνική βιβλιογραφία των κατασκευαστών).  
Tα υλικά με Ιtem No. 1 έως 32 της Προσθήκης ‘’8’’, θα επισκευαστούν από τον 
Προμηθευτή εντός ενός (1) έτους από την ενεργοποίηση της Σύμβασης. 
Για τα υπόλοιπα υλικά της Προσθήκης ‘’8’’ με Ιtem No. 33 έως 56, η ΠΑ θα υποβάλει 
στον Προμηθευτή ετήσια πρόβλεψη απαιτήσεων Γενικής Επισκευής (Restored-
Overhauled), στην οποία θα περιλαμβάνεται η ποσότητα προμήθειας και ο 
απαιτούμενος χρόνος παράδοσης τους. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με 
την ενεργοποίηση της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά το πρώτο 
τρίμηνο κάθε έτους για τις απαιτήσεις του ίδιου έτους. 

   

Γ3.1.1 

Για καθένα από τα υλικά της Προσθήκης ‘’8’’, ο Προμηθευτής θα υποβάλει στην 
προσφορά του τα ακόλουθα: 
- Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). 
- Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 

& 4177. 
- Περιγραφή υλικού. 
- Κωδικός κατασκευαστή. 
- Κωδικός προμηθευτή. 
- Μονάδα μέτρησης. 
- Μονάδα διακίνησης. 
- Τιμή προμήθειας καινουργούς υλικού. 
- Μέσος Χρόνος επισκευής (Repair Time). Ως χρόνος επισκευής λογίζεται ο χρόνος 

από την έναρξη μέχρι το πέρας της επισκευής-επιθεώρησης. 
- Μέσος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). Ως χρόνος κύκλου επισκευής 

λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του υλικού από τον προμηθευτή μέχρι την 
παράδοσή του στην ΠΑ (μεταφορές κυριότητας). 

- Μέγιστο κόστος αξιοποίησης (Maximum Repair/ Refurbishment / Overhaul Cost) με 
διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP (Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος). 

- Κόστος επιθεώρησης (disassembly & inspection cost). 
Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό, 
περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ. 
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Γ3.2 
[ΚΑ,ΑΠΑΡ] 

Η ΠΑ δύναται να προωθεί υλικά προς επισκευή- επιθεώρηση στον Προμηθευτή τα 
υλικά της Προσθήκης «9». Για το λόγο αυτό, ο Προμηθευτής θα παρέχει τιμοκατάλογο 
για την κατ’ απαίτηση της ΠΑ προμήθεια ή επισκευή ή επιθεώρηση στον οποίο θα 
περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο το 70% των υλικών της Προσθήκης «9», 
συνοδευόμενη  για κάθε υλικό με τα επιμέρους στοιχεία της παραγράφου Γ3.1.1. 

επιπλέον πέραν των ανωτέρω να υποβάλλει στην προσφορά του και κόστος της επ’ 
ανταλλαγής επισκευής του υλικού. 

   

Γ3.2.1 
 

Η διαδικασία της κατ’ απαίτηση επισκευής-επιθεώρησης των υλικών της Προσθήκης 
«9», απαρτίζεται από τα κάτωθι στάδια: 
α. την προβολή της απαίτησης από την ΠΑ για  την επισκευή του υλικού. Σε αυτήν θα 
περιλαμβάνεται και τυχόν απαίτηση αναβάθμισης του, προς επισκευή υλικού, στην 
τελευταία διαμόρφωση από πλευράς επειγουσών ή μη τροποποιήσεων 
(Alert/Mandatory Service Bulletins – Airworthiness Directives, Recommended/Optional 
Service Bulletins) 
β. την υποβολή προσφοράς από τον Προμηθευτή στην ΠΑ με βάση τους 
τιμοκαταλόγους παραγράφου Γ3.2, σε χρόνο ανάλογο του είδους της απαίτησης ως 
ακολούθως: 
- εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών (για υλικά άμεσης προτεραιότητας),  
- εντός τριών (3) ημερών (για υλικά επείγουσας  προτεραιότητας) και  
- εντός δέκα πέντε (15) ημερών (για υλικά κοινής  προτεραιότητας).Στην προσφορά 
του ο Προμηθευτής θα συμπεριλαμβάνει την ακριβή ημερομηνία απόδοσης από 
παραλαβής υλικού καθώς και το οριστικό κόστος αξιοποίησης για αξιολόγηση και 
έγκριση από την ΠΑ, το οποίο  σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο 
κόστος αξιοποίησης του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 
γ. την κατακύρωση της επισκευής του υλικού στον Προμηθευτή. 
δ. την αποστολή του υλικού από την ΠΑ στον Προμηθευτή. 
ε. τα ευρήματα της επιθεώρησης του επισκευασίμου υλικού. 
στ. την αποδοχή/απόρριψη από πλευράς ΠΑ της επισκευής του υλικού. 
ζ. την επισκευή του υλικού και την αποστολή του στην ΠΑ ή την μη επισκευή του 
υλικού και την επιστροφή του ανεπισκεύαστο στην ΠΑ. 
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Γ3.2.2 
 

Οι μέγιστοι χρόνοι επισκευής καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: 
Σε περίπτωση άμεσης απαίτησης του υλικού ο Προμηθευτής θα την ικανοποιεί εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία  αποδοχής της επισκευής του υλικού 
(εδάφιο Γ3.2 στ ανωτέρω)  από την Π.Α. 
Σε περίπτωση επείγουσας απαίτησης του υλικού ο Προμηθευτής θα την ικανοποιεί 
εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αποδοχής της επισκευής του υλικού (εδάφιο 
Γ3.2 στ ανωτέρω)  από την Π.Α. 
Σε περίπτωση απαίτησης κοινής προτεραιότητας του υλικού ο Προμηθευτής θα την 
ικανοποιεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της επισκευής 
του υλικού (εδάφιο Γ3.2 στ ανωτέρω)  από την Π.Α. 

   

Γ3.3 
[ΚΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει τιμοκατάλογο για την κατ’ απαίτηση της ΠΑ προμήθεια 
αναλωσίμων υλικών (EXPENDABLES) στον οποίο θα περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο 
το 70% των υλικών της Προσθήκης «10». Στους τιμοκαταλόγους θα περιλαμβάνεται 
τυχόν ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα παραγγελίας και εκτιμώμενοι χρόνοι 
παράδοσης από παραγγελίας της ΠΑ. 

   

Γ3.4 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

Οι τιμές και οι χρόνοι που θα αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους υλικών θα 
αναφέρονται στο έτος κατάρτισης της Σύμβασης, θα είναι δεσμευτικές και θα 
αναπροσαρμόζονται ετήσια. Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την 
υποβολή νεότερου. 

   

Γ3.5 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προμήθεια ή  επισκευή ή 
επιθεώρηση των υλικών των §Γ3.2 και Γ3.3   από τον Προμηθευτή και διατηρεί το 
δικαίωμα προμήθειας υλικών και προώθησης επισκευών-επιθεωρήσεων σε τρίτους 
φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του Προμηθευτή. Για το λόγο αυτό οι τιμές 
τιμοκαταλόγων αν και δεσμευτικές για τον Προμηθευτή, δεν θα αποτελέσουν 
αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

   

Γ3.6 
[ΚΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής να παρέχει, κατ’ απαίτηση της ΠΑ, υπηρεσίες προμήθειας και 
επισκευών σε όλα τα υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους των 
§Γ3.3 και Γ3.4 και ανήκουν στις επιτρεπτές διαμορφώσεις των Α/Φ.  
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Γ3.6.1 
[ΚΑ, 

ΑΠΑΡ, ΒΑΘΜ] 

Για τα υλικά τα οποία είναι άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας η προσφορά να 
υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα των δεκαπέντε (15) ημερών, 
ενώ για τις απαιτήσεις κοινής προτεραιότητας εντός τριάντα (30) ημερών. 

   

Γ4. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ  

Γ4.1 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει τις υπηρεσίες σήμανσης, συσκευασίας,  έκδοσης τυχόν 
απαιτούμενων αδειών εισαγωγής/εξαγωγής και διακίνησης των υλικών προς 
προμήθεια/επισκευή/επ’ ανταλλαγής προμήθεια προς τη χώρα. 

   

Γ4.1.1 
 

H αποστολή των υλικών προς την ΠΑ θα γίνεται με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP 
Διεθνής Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με ευθύνη - έξοδα του 
Προμηθευτή, όπου με μέριμνα της ΠΑ θα διενεργούνται ατελώς οι προβλεπόμενες 
τελωνιακές διατυπώσεις και προώθηση αυτών στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ για 
οριστική παραλαβή.  
Προς αντιμετώπιση κατάστασης AOG εκτός Ελλάδος δύναται να πραγματοποιηθεί η 
αποστολή των υλικών με τους εν ισχύ όρους Incoterms DDP με ευθύνη - έξοδα του 
Προμηθευτή όπου υποδειχθεί από την ΠΑ, οι εν λόγω αποστολές δεν δύναται να 
ξεπερνάν το 5% των συνολικών αποστολών υλικών, στους χρόνους που καθορίζονται 
στις παρ. Γ2.2.1 έως Γ2.2.3. 

   

Γ4.1.2 
H αποστολή των προς επισκευή υλικών προς τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή θα 
γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ. 

   

Γ4.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

Η ΠΑ, μέσω εκπροσώπων της, δύναται να επιθεωρήσει (ή και να παραλάβει) τα υλικά 
και τις διαδικασίες συσκευασίας στην πηγή, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή υπό 
την προϋπόθεση πρότερης ενημέρωσης του Προμηθευτή.  

   

Γ4.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Η ΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη οποιουδήποτε υλικού θα 
πρέπει να το αποδεχτεί ή να το απορρίψει λόγω ποιοτικής κατάστασης, ελλειμμάτων, 
πλεονάσματος, εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών, ή ζημιάς που οφείλεται σε κακό 
χειρισμό (mishandling). Σε περίπτωση απόρριψης η ΠΑ θα αποστείλει στον 
Προμηθευτή Αναφορά Διαφοράς με τα ευρήματα της παρέχοντας κατάλληλη 
αιτιολόγηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.   
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Γ4.3.1 

Ο Προμηθευτής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τακτοποιήσει άνευ κόστους τις 
διαφορές το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
παραλαβής της Αναφοράς Διαφορών. Το κόστος αποκατάστασης της απόκλισης ή της 
ελαττωματικότητας, καθώς και της μεταφοράς του υλικού θα επιβαρύνει τον 
Προμηθευτή.  

   

Γ4.4 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Αν διαπιστωθεί ζημιά σε παραληφθέν από την ΠΑ εύχρηστο υλικό και αποδειχτεί ότι 
οφείλεται αποκλειστικά σε ελλιπή ή ανεπαρκή συσκευασία από τον Προμηθευτή, ο 
Προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το υλικό 
που έχει υποστεί ζημιά με δικά του έξοδα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, 
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς από και προς την Ελλάδα.  

   

Γ4.5 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη υλικού που προκλήθηκε από 
κακό χειρισμό (mishandling) ή σε ανεπαρκή-ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας της 
ΠΑ, θα γνωστοποιεί άμεσα ή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών σε κάθε 
άλλη περίπτωση, τα ευρήματά του, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ έκθεση 
ευρημάτων, φωτογραφικό υλικό), τα οποία θα εξετάζονται από την ΠΑ. 

   

Γ4.5.1 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Κατόπιν αποδοχής του κακού χειρισμού του υλικού από την ΠΑ, θα καταβάλετε 
επιπρόσθετα κόστος το οποίο θα εξετάζεται κατά περίπτωση και δε θα ξεπερνά το 
κόστος επισκευής ή εφόσον απαιτηθεί από την ΠΑ, θα ακολουθείται η διαδικασία 
όπως καθορίζεται §Γ3.3 προς αναπλήρωση του εν λόγου υλικού. 

   

Γ5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Γ5.1 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα αποδέχεται ότι η ΠΑ με γραπτή ειδοποίηση μπορεί να 
τροποποιήσει ή να ακυρώσει, οποιαδήποτε παραγγελία παροχής υλικών/υπηρεσιών 
που έχει τοποθετήσει. 

   

Γ5.1.1 

Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών 
ημερών για τις παραγγελίες επ’ ανταλλαγής προμήθειας υλικών κοινής προτεραιότητας 
εντός χρονοχρέωσης και προμήθειας – επισκευής – επιθεώρησης εκτός 
χρονοχρέωσης μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, η ΠΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη 
έναντι του Αναδόχου.  
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Γ5.1.2 

Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί πέραν των δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας και η ακύρωση 
οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα της ΠΑ, η ΠΑ καθίσταται υπεύθυνη έναντι του 
Αναδόχου για κάθε ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση της σχετικής ακυρούμενης 
παραγγελίας που έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της ειδοποίησης ακύρωσης. 

   

Γ6. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΕ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Γ6.1 
[ΚΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα αναλάβει μέρος της συντήρησης των Α/Φ, στις εγκαταστάσεις του, 
ή σε Μονάδα της ΠΑ - όταν και σε όποια έκταση απαιτηθεί από την ΠΑ. 

   

Γ6.1.1 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει, χωρίς αποκλειστικά να περιορίζεται σε 
αυτά, τα ακόλουθα: 
- Την παροχή υπηρεσιών επανορθωτικής και προληπτικής συντήρησης – 
επιθεωρήσεων του συνόλου του Α/Φ και εφαρμογής τροποποιήσεων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην υφιστάμενη τεχνική βιβλιογραφία. 
- Επιπρόσθετες απρογραμμάτιστες εργασίες συντήρησης (Over & Above) προς 
αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων που δύναται να ανακύψουν κατά τις ΠΕ. 

   

Γ6.1.2 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ το κόστος εργατοώρας (ΕΩ), το οποίο θα 
παραμείνει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης για τα παρακάτω είδη 
εργασιών,: 
- τιμή εργατοώρας κανονικού ωραρίου βάσει της οποίας θα κοστολογούνται οι 
επιμέρους εργασίες έκαστης ΠΕ  και εφαρμογής τροποποιήσεων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην τεχνική βιβλιογραφία. 
- τιμή εργατοώρας κανονικού ωραρίου για τις απρογραμμάτιστες επιπρόσθετες 
εργασίες συντήρησης (Over & Above). 
- τιμή εργατοώρας υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης σε αργίες, για τις 
απρογραμμάτιστες επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης (Over & Above). 

   

Γ6.1.3 
Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι τυχόν ευρήματα κατά τις ΠΕ των Α/Φ επί υλικών των 
Προσθηκών “5” , “6” και “7”, θα καλύπτονται με επ’ ανταλλαγής επισκευή εντός των 
πάγιων υπηρεσιών της Σύμβασης. 
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Γ6.1.4 
Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαθέσει όλα τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές 
και τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των ΠΕ, χωρίς καμία 
επιβάρυνση για την ΠΑ, σε περίπτωση που αυτά δε διατίθενται από την ΠΑ. 

   

Γ6.1.5 
Κάθε άλλη απαίτηση σε υλικά (αναλώσιμα, MRL, υλικά αποπεράτωσης επιπρόσθετων 
απρογραμμάτιστων εργασιών) ή συσκευές θα εξετάζεται κατόπιν οικονομικής 
προσφοράς του Προμηθευτή.  

   

Γ6.2 
[ΚΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι προ της ανάθεσης από την ΠΑ οποιασδήποτε ΠΕ, θα 
καταρτίζεται Σύμβαση αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

   

Γ7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  

Γ7.1 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφοδιαστική της ΠΑ σε περιόδους 
ειρήνης και κρίσεων. Για το λόγο αυτό απαιτείται να δεσμευτεί ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα 
διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες 
ενδεχομένως ανάγκες της ΠΑ συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Σύμβασης. Για την τεκμηρίωση ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει 
τα ακόλουθα:  
- Κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης  και τους περιορισμούς σχετικά με 
τη μεταφορά − διαμετακόμιση των υπό προμήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων 
και υποσυστημάτων αυτών, ιδίως εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες. 
- Αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών παρεμφερών υλικών από τη χώρα 
παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
εξαγωγών σε τρίτες χώρες. 
- Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει περιέλθει στην κατοχή του προσφέροντος από 
κρατικές αρχές και υπηρεσίες. 

   

Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Δ1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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Δ1.1 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

 

Ο Προμηθευτής και τυχόν υποκατασκευαστές του, με ευθύνη του Προμηθευτή, οφείλει 
την πιστοποιημένη από εξουσιοδοτημένο φορέα συμμόρφωση των παρεχόμενων στην 
ΠΑ υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 2110/2220 ή του ISO 
9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου. 

   

Δ1.2 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

 

Ο Προμηθευτής, θα παραδίδει στην ΠΑ τα εύχρηστα υλικά, προερχόμενα από 
προμήθεια ή επ’ ανταλλαγής επισκευή ή επισκευή,  συνοδευόμενα με τα κάτωθι: 
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/παροχής υπηρεσίας, (EASA FORM 1, ή 
FAA FORM 8130-3, ή ισοδύναμο αυτών, πχ Certificate of Conformity (CoC) 
προσυπογραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή ή 
κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας.  
- Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (IRN ή ισοδύναμο αυτού), υπογεγραμμένο από τον 
οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή. 
- Τεχνική αναφορά ελέγχου, όπου θα αναφέρονται οι μετρήσεις και τα δεδομένα της 
διαδικασίας ελέγχου. Ειδικά για τα επισκευασμένα υλικά θα καταγράφονται οι εργασίες 
που εκτελέστηκαν και τα επιμέρους υλικά που αντικαταστάθηκαν, τα οποία θα πρέπει 
να είναι  καινούρια και εντός των προδιαγραφών που καθορίζει ο κατασκευαστής των 
επισκευασίμων υλικών. 
- Μητρώο (Log Card), συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο 
υλικό στην περίπτωση επισκευής. 
- Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού. 
- Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note). 

   

Δ1.3 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Tα υλικά που παραδίδονται στην ΠΑ και τα επισκευάσιμα υλικά που θα προωθούνται 
στον Προμηθευτή, θα συσκευάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (ΕC1272/2008) 
ή ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 και MIL-STD-2073 ή ισοδύναμα, ενώ 
θα σημαίνονται σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-129 ή ισοδύναμο. 
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Δ1.4 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

 

Ο Προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη της πιστοποίησης του επισκευαστικού 
κέντρου που θα αναλάβει τις ΠΕ των Α/Φ και του Προσωπικού που θα παρέξει την 
τεχνική βοήθεια, κατά τα πρότυπα  ΕΚ 1321/2014 (EASA Part-145) ή FAA ή να είναι ο 
ίδιος ο κατασκευαστής του Σκάφους. Οι εν λόγω πιστοποιήσεις τεκμηριώνονται ως 
κατωτέρω:  
α. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι ο κατασκευαστής των σκαφών 
(EMBRAER) δεν απαιτείται η κοινοποίηση κανενός πιστοποιητικού και κατόπιν 
πέρατος των εργασιών απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού  ‘’CERTIFICATE 
RELEASE TO SERVICE-CRS’’ ή ισοδύναμου. 
β. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι πιστοποιημένος από την FAA, απαιτείται η 
προσκόμιση του πιστοποιητικού  ‘’REPAIR STATION CERTIFICATE FAA 145’’, υπό 
την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με την ενότητα ‘’145.61 LIMITED RATINGS’’ του ‘’FAA 
REPAIR STATION LETTER OF COMPLIANCE’’ έχει παρασχεθεί στον Προμηθευτή 
‘’LIMITED RATING’’ από την FAA για τη δυνατότητα εκτέλεσης των έργων στον 
συγκεκριμένο τύπο του Α/Φ (‘’14 CFR PART 145 REPAIR STATION/OPERATIONS 
SPECIFICATIONS PART A003-RATINGS & LIMITATIONS’’). Επιπρόσθετα και 
κατόπιν πέρατος των εργασιών απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ‘’FAA FORM 8130 
SERIES AIRWORTHINESS APPROVAL TAG (AUTHORIZED RELEASE 
CERTIFICATE)’’. 
γ. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι πιστοποιημένος από Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας χώρας μέλους της EASA σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1321/2014 , 
απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού ‘’APPROVAL CERTIFICATE EASA 
FORM 3-145’’ υπό την προϋπόθεση ότι στο προσαρτημένο πρόγραμμα έγκρισης 
‘’APPROVAL SCHEDULE’’ πιστοποιείται ότι ο Προμηθευτής έχει τη δυνατότητα 
εκτέλεσης των έργων στον συγκεκριμένο τύπο του Α/Φ. Επιπρόσθετα και κατόπιν 
πέρατος των εργασιών απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ‘’EASA FORM 1  
(AUTHORIZED RELEASE CERTIFICATE)’’ 
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 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ1.5 
[ΠΑ, ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από εθνική αρχή αξιοπλοϊμότητας 
για σχεδιασμό (Design Organizational Approval – DOA – EASA Part 21 ή ισοδύναμο) 
και παραγωγή (Production Organizational Approval – POA – EASA Part 21 ή 
ισοδύναμο). Σε περίπτωση προμηθευτή που διαθέτει περισσότερα του ενός 
επισκευαστικού κέντρου, η πιστοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά το κέντρο στο οποίο 
πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία, αλλά είναι αποδεκτή η ύπαρξη της υπόψη 
πιστοποίησης εντός της ίδιας εταιρείας. Είναι δυνατή η χρήση εξωτερικών φορέων με 
την ίδια πιστοποίηση, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω κατάθεσης του παραστατικού 
της μεταξύ τους συνεργασίας. 

   

Δ1.6 
[ΠΑ, 

ΠΑΡ, ΒΑΘΜ] 

Ο Προμηθευτής να διαθέτει ή να συνεργάζεται με επισκευαστικό κέντρο το οποίο να 
είναι εγκεκριμένο (AUTHORIZED WARRANTY SERVICE CENTER) από τον 
κατασκευαστή του Α/Φ για Α/Φ ΕΜΒ-135/145.Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

   

Δ1.7 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει πιστοποιητικά τα οποία θα βεβαιώνουν ότι τηρεί πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από 
οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης  ή τις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση ή 
ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

   

Δ2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
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 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ2.1 
[ΠΑ, 

ΑΠΑΡ, ΒΑΘΜ] 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας 
για κάθε υλικό η λογισμικό που παραδίδει στην ΠΑ: 
α. Για υλικά κατηγορίας NEW - Factory New (εξαιρουμένων των αναλώσιμων) ή 
προερχόμενα από γενική επισκευή τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) έτους από 
την τοποθέτηση του υλικού στο μείζων συγκρότημα ή 300 ΩΠ ή δύο (2) έτη από την 
παραλαβή του, όποιο έρθει πρώτο.  
β. Για υλικά μετά από επισκευή (Repair) τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακούς μήνες 
από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζων συγκρότημα ή ένα (1) έτος από την 
παραλαβή τους ή 150 ΩΠ, όποιο έρθει πρώτο. 
γ. Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την 
παραλαβή του.  
Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα ανωτέρω κριτήρια, η όποια 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην 
ημεδαπή του Αναδόχου. 

   

Δ2.2 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

Ο Προμηθευτής θα εγγυάται ότι στα πλαίσια επισκευών των υλικών θα 
χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια και εντός των 
κατάλληλων κατασκευαστικών προδιαγραφών, ή επιτρεπτών διαμορφώσεων του Α/Φ.  

   

Δ2.3 
[ΠΑ,ΑΠΑΡ] 

 

Ανεξάρτητα του χρόνου παραλαβής κάθε υλικού, και στην περίπτωση που διαπιστωθεί 
δυσλειτουργία κατά τη χρήση του από την ΠΑ εντός περιόδου ισχύος της Σύμβασης, 
θα συντάσσεται Αναφορά Ελαττωματικότητας και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο 
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, προκειμένου η ελαττωματικότητα να 
αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο για την ΠΑ. 

   

Δ2.3.1 

Ο Προμηθευτής θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της αναφερόμενης 
από την ΠΑ ελαττωματικότητας του υλικού ή των προβλημάτων λογισμικού, μέσω 
αντικατάστασης ή επισκευής τους, εντός του χρόνου που προβλέπεται για την 
ικανοποίηση της αντίστοιχης αίτησης προμήθειας του υλικού ως ορίστηκε στη  §Γ.1.2.  
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 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δ2.3.2 Το κόστος μεταφοράς των υπό εγγύηση υλικών θα βαρύνει τον Προμηθευτή.    

Δ2.3.3 

Μετά την επισκευή/αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό παραμένει σε 
εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά 
την επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης 
είναι μικρότερο από 6 μήνες. 

   

Δ2.3.4 
Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι οι εγγυήσεις για τα υλικά ή το λογισμικό που 
αποκτήθηκαν από την ΠΑ εντός της Σύμβασης, ισχύουν έστω και αν αυτά εκτείνονται 
και πέραν του χρόνου εκπνοής της. 

   

Δ2.3.5 

Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό 
προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό του Α/Φ (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί του οποίου 
ήταν τοποθετημένο, τότε ο Προμηθευτής, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το 
υπόψη υλικό (στο σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την ΠΑ και όχι μόνο το 
ελαττωματικό υλικό που προκάλεσε τη ζημιά. 

   

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

    

    eEEEΣ 153887 (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ) 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
«www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, ως PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη 
σχετική απάντηση τους. 

 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστημα……………………………………. 

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 
                 Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)  
Εγγύησή μας υπ΄ αριθμ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………………………. 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………………. για την Εταιρεία ………………………………………………………….., ΑΦΜ : 
…………………………., οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, για την Εταιρεία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ 
της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας),  για τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
…………………,  για τη ……………………  ………………………..… σύμφωνα  με την υπ΄ αριθμ. 
………………... διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ΄ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  
στην περίπτωση κατακύρωσης της συμβατικού αντικειμένου σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου  ή 
μη της απαιτήσεώς σας μέσα σε πέντε (5) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.  
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστημα……………………………………. 
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 
 
                 Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)  
 
Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία ……………………….), 
ΑΦΜ : ……………………,  οδός  …………………….. αριθμ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να 
συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, την σύμβαση υπ’αριθμ………, που θα καλύπτει την ……………. 
…………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της 
υπ΄ αριθμ. …../2022 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών της ΠΑ και με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών την …………….) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση 
αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς το 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της Διακήρυξης Δ…./22 δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
……………………............ 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 
υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) 
…………….…… …………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας 
και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και 
δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, 
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση 
αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.    
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    
 
 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστημα……………………………………. 

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 

                 Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 

Προς :  Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)  

 

Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία ………………………….), ΑΦΜ : 
……………….,  οδός  …………………….. αριθμ. ……………. ως ανάδοχος  πρόκειται να συνάψει 
μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει τη ………………. 
………………………..………….,συνολικής αξίας ……………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ΄ 
αριθμ. …../2022 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών της ΠΑ και με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την …………….) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η 
εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού 
ίσου προς το 3% της καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
……………………............ 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 
υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) 
…………….…… …………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας 
και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και 
δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, 
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση 
αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.    

    

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής και αποδεικτικών μέσων  

 
 

Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες για τα αδικήματα που 
ορίζονται στο άρθρο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 
δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού 
φορέα 
Απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων 
της Ένωσης 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) 
επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 
ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος 
όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-
μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 
παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση 
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται 
ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis))  και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  
 

Ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα 
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν 
είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-
μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 
παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν 
δεν καθίσταται διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της 
(και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού 
φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
(στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση 
απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν 
υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) 

 Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

2.2.3.3.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας. 

2.2.3.3.β Καταστάσεις οικονομικής 
αφερεγγυότητας: 
Πτώχευση 
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
ειδική εκκαθάριση 
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο 
ή εκκαθαριστή  
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης 
 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 
ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το 
κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.3.β: α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 
εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη  
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
προσκομίζουν: 
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 
ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης 
αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ 
για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 
προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων.  
Προκειμένου για τα σωματεία και τους 
συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 
για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω 
ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα 
παράγραφος διαμορφώνεται αναλόγως για 
τις καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που 
επιβάλλονται με αποφάσεις των αρμοδίων 
αρχών. 

Αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 
 

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία 
να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

2.2.3.3.γ Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει 
συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 
περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β. 
της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α΄ 93), και δεν έχει υποπέσει σε 
επανάληψη της παράβασης 

2.2.3.3.δ Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την 
ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης 
συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2.2.3.3.ε Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν 
έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση 
προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται 
ως πραγματικό γεγονός] 

2.2.3.3.στ Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις από 
προηγούμενη σύμβαση 
 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί 
πρόωρη καταγγελία προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων 
παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με 
προηγούμενη σύμβαση. 

2.2.3.3.ζ 
και η 

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, 
απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα 
υποβολής δικαιολογητικών, απόπειρα 
επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι ο οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί 
ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών.   
 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) 
ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει 
επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση 

2.2.3.3.θ Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος 
 

Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) 
δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική 
ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο 
του επαγγέλματός του από αρμόδια 
εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-
κυρωτικές αρμοδιότητες. 

2.2.3.4 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού [Mόνο για ανώνυμες εταιρείες ή νομικά 
πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση των 
οποίων συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή 
νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που 
αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία] 
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 
μετοχών τους κατά την περ. α) της 
παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωση του 
αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της 
παραγράφου 2.2.3.4, για την απόδειξη του 
ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη 
δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν 
αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 
αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση 
του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, 
ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό 
των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν 
στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι 
υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο 
έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι 
ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες 
είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.2.3.4. 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης 
μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. 
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Ειδικότερα: 
Α) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην 
Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 
ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 
Β) Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες 
εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας 
τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 
ονομαστικές 
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     
Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν 
προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των 
μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για 
την περίπτωση μη πρόβλεψης 
ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση 
προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, 
προσκομίζεται σχετική κατάσταση 
προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα 
τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα 
πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως 
άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν 
διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 
της αιτιολογίας αυτής. 
iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής 
λόγου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 
4 του ν. 3310/2005 απαιτείται η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα 
δηλώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες 
δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 
4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

2.2.3.8 Οριζόντιος αποκλεισμός από 
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό 
φορέα η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και 
συμβάσεις παραχώρησης 

2.2.4 Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο 
 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα 
με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται 
αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των 
Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

 Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 
ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 
 

2.2.5 Μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων ίσος ή μεγαλύτερος από το 
ποσό των 5.000.000,00€. 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα 
ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων 
ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή 
τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την 
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την 
νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν 
υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, 
τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση για τον κύκλο εργασιών 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού 
έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση 
κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν 
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, 
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη 
δραστηριοτήτων 
 

Για οικονομικούς φορείς που έχουν 
λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο 
από το ζητούμενο στη διακήρυξη: 
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 
στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία 
ίδρυσης του οικονομικού φορέα ή που 
άρχισε της δραστηριότητες στο αντικείμενο 
της σύμβασης. Οι λοιπές δηλώσεις 
προσαρμόζονται ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα λειτουργίας. 
 

2.2.6 Ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας για την 
εκτέλεση της σύμβασης (τεχνική  - 
επαγγελματική ικανότητα) 

α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται ότι έχουν πραγματοποιήσει 
κατά ελάχιστο δύο (2) Περιοδικές  
Επιθεωρήσεις σε Α/Φ EMBRAER κατά την 
διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών και 
θα αναφέρονται οι αριθμοί σύμβασης του 
αντικειμένου και η αρχή με την οποία 
υπογράφθηκε. 

β. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι 
είναι ο κατασκευαστής των Α/Φ ΕΜΒ-
135/145 ή εξουσιοδοτημένοι επισκευαστικοί 
φορείς των εν λόγω Α/Φ συμφώνως 
EU1321 / 2014 Annex II (part 145) ή 14 
CFR part 145 (FAA) ή ισοδύναμο. 

2.2.8.2 Ποσοστό υπεργολαβίας 
 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 
στην οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι 
στους οποίους θα ανατεθεί τμήμα της 
σύμβασης και το ποσοστό της 
υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση των προτεινόμενων υπεργολάβων 
ότι αποδέχονται την ανάθεση της 
υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 
 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων  

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα 
ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο 
Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
 
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα 
δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
 
 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Ενδεικτικό) 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ .….... /22 

Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των 
Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……….. 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί θα τροποποιηθεί – 
οριστικοποιηθεί αναλόγως με βάση τυχόν ειδικότερες προβλέψεις της κατακυρωτικής 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, την προσφορά του αναδόχου, κλπ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο Συμβατικό Αντικείμενο – Συμβατικό Τίμημα 

Άρθρο 2ο   Πληρωμή - Δικαιολογητικά  

Άρθρο 3ο  Εγγυήσεις 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 4ο Τεχνική Περιγραφή/Προδιαγραφή 

Άρθρο 5ο Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

Άρθρο 6ο Παραλαβές Ειδών 

Άρθρο 7ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – Παρεχόμενων υπηρεσιών – 
Αντικατάσταση 

Άρθρο 8ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 9ο Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 10ο Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Άρθρο 11ο Γενικοί  Όροι 

Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο 13ο Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 14ο Εμπιστευτικότητα 

Άρθρο 15ο Τροποποίηση Σύμβασης 

Άρθρο 16ο Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

Άρθρο 17ο Ερμηνεία Σύμβασης – Επίλυση Διαφορών  

Άρθρο 18ο Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης 

Άρθρο 19ο Τελικές Διατάξεις 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΥΠ/ΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Τηλεφ. 2108705045-17 

ΦΑΞ 2106445633 

email: yppa@haf.gr 

 

 

Σύμβαση Σ…/22 

Διαγωνισμός ΥΠ/ΠΑ Δ.02/22 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:……) 

 

 

«Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145» 

 

Συμβατικό Τίμημα: ………€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.  

 

  Σήμερα ………………………………. στα Γραφεία της Υπηρεσίας Προμηθειών της 
Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), Δημητρίου Σούτσου 40, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, υπογράφεται η 
παρούσα σύμβαση μεταξύ του ………………………………………………., Διοικητή της ΥΠ/ΠΑ, ως 
εκπροσώπου της Π.Α, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.831/……/Σ…./…./…. (ΑΔΑ: ……) 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (……………… - …), κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
προηγηθέντος διαγωνισμού Δ…./22, αποκαλούμενου στο εξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα 
Αρχή» και του οικονομικού φορέα «……………….» (ΑΦΜ. ….., Δνση: ………… Τ.Κ. ……….., 
Τηλεφ. ….., ΦΑΞ …………., email:……..), που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τ…………………...………………….… με ΑΔΤ…………………., αποκαλούμενου στο εξής χάριν 
συντομίας «Ανάδοχος-Προμηθευτής», στο αντικείμενο της προμήθειας θέματος, όπως 
περιγράφεται λεπτομερώς στα επόμενα άρθρα.  
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Έχοντας υπόψιν: 

1. Την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι  μικτή σύμβαση προμήθειας και παροχής 
υπηρεσιών. 

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την ειδική 
πρόσκληση της ΥΠ/ΠΑ για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την 
υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια 
της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση της 
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης] 

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού 
ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού 
........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
 
 
 

Άρθρο 1ο 

Συμβατικό Αντικείμενο – Συμβατικό Τίμημα 
 

 1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην Eν Συνέχεια Υποστήριξη, του Σκάφους των Α/Φ 
EMBRAER που διαθέτει η ΠΑ βάσει του προτύπου υποστήριξης PBL (Performance Base Logistic), 
με στόχο την διατήρηση της ελάχιστης ετήσιας πτητικής εκμετάλλευσης ως ακολούθως: 
 
  α. EMB-135LR S/N 209: 400 ΩΠ. 
 
  β. EMB-135BJ S/N 484: 300 ΩΠ. 
 

γ. EMB-145H AEW&C S/Ns 374, 671, 729, 757: 800 ΩΠ ως άθροισμα 
εκμετάλλευσης για το σύνολο των Α/Φ. 

 
 2. Ο όρος Σκάφος των Α/Φ EMB-135LR, ΕΜΒ-135BJ & EMB-145H AEW&C (εφεξής 
EMB-135/145), αναφέρεται στο σύνολο των συστημάτων των Α/Φ, χωρίς να περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: 
 
  α. Τους Αεροκινητήρες {σημειώνεται ότι το περίβλημα (NACELLE) του Α/Κ,  τα 
υποεξαρτήματά του καθώς και το THRUST REVERSER SYSTEM ανήκουν στο Σκάφος και 
συμπεριλαμβάνονται στις προβλέψεις της παρούσας}. 
 
  β. Το Σύστημα Αποστολής (MISSION SYSTEM) και υποσυστήματα αυτού, των 
Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C {διευκρινίζεται ότι όσα στοιχεία δεν περιγράφονται στη βιβλιογραφία του 
κατασκευαστή του Α/Φ, ανήκουν στο Σύστημα Αποστολής και δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
προβλέψεις της παρούσας}. 
 
 3. Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο 
κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσιών με τον κωδικό CPV: 50650000-6 «Υπηρεσίες επισκευής, 
συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό». 
 

4. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. 
 
 5. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των …….……… € συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων και ΦΠΑ, αναλύεται δε ως ακολούθως : 
 

  α. 1ο Έτος της Σύμβασης: …………………… € 

  β. 2ο Έτος της Σύμβασης: …………………… € 

  γ. 3ο Έτος της Σύμβασης: …………………… € 

  δ. 4ο Έτος της Σύμβασης: …………………… € 

6. Η εκτιμώμενη αξία αφορά το κόστος για την υλοποίηση της Σύμβασης ως ορίζεται 
στην ΠΕΔ-Β-10085. 

 
 7.  Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
 
 8. Δύναται, κατόπιν ανάλογης τροποποίησης, εντός της σύμβασης να γίνεται 
ανακατανομή των επιμέρους ποσών της παρ. 5 ανωτέρω, αναλόγως της εκμετάλλευσης των Α/Φ 
και των απαιτήσεων που δύναται να ανακύψουν και να καλυφθούν από τις κατά απαίτηση 
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υπηρεσίες, χωρίς όμως να επιτρέπεται η υπέρβαση αθροιστικά στα τέσσερα (4) έτη της 

σύμβασης του ύψους των  ……………………………..€. 
 
 9.  Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια 
υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών (επί της καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς κρατήσεις) 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 10. Η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
Ν.2859/00. 
 

 11. Η δαπάνη θέματος συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ……………….., 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσόμενης ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από 
πιστώσεις Προϋπολογισμών Εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ των ετών που θα επιβαρυνθούν από τις 
αντίστοιχες δαπάνες, επί ΑΛΕ 2420304001 του Ειδικού Φορέα 1011204 [σε βάρος της υπ’ 
αριθμ………………………/…./……. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) ποσού 
…………………..€, σε βάρος πιστώσεων Π/Υ εξόδων ΓΕΑ, Οικ. Έτους ………….., ΕΦ 
…………………, επί ΑΛΕ …………………..]. 

 
 

Άρθρο 2ο 

Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
 

 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την ΥΠ/ΠΑ σε ευρώ (€), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα άρθρα 200, 208 και 219 του Ν.4412/2016. Με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών (άρθρα 200 και 
208 του Ν.4412/16) ή των παρεχόμενων υπηρεσιών (άρθρα 200 και 219 του Ν.4412/16), από την 
εκάστοτε αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. 
 

 2. Προς τούτο εκδίδεται με μέριμνα ………………, Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), 
το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο προς εξόφληση. Το τιμολόγιο εκδίδεται ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ 
και το αρμόδιο ΔΣΤ/ΠΑ προβαίνει στην απόδοση του φόρου εισοδήματος και στην εξόφληση του 
αναδόχου με τραπεζικό έμβασμα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό : 
 
  Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος :  ………………………. 
  Στοιχεία Δικαιούχου Λογαριασμού :  ………………………. 
  ΙΒΑΝ :  ……………………………………………..…………. 
 
Επισημαίνεται ότι η επωνυμία του αναδόχου του υπόψη λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται 
πλήρως με την επωνυμία του Αναδόχου στο τιμολόγιο. 
 
 3. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά του άρθρου 
200 του Ν.4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα 
ζητηθεί από τις αρμόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση, υπηρεσίες. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται: 
 

α. Βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης (πρωτόκολλο παραλαβής) ανά αντικείμενο ως 
ακολούθως: 
   (1) Για την Υπηρεσία §Α1 (Βιβλιογραφία) του Παραρτήματος «Α» της 
ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. Δεν απαιτείται έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής της 
Υπηρεσίας Α2 (Μελέτες - Τροποποιήσεις), καθόσον υπερκαλύπτεται από αυτό της Υπηρεσίας Α1. 
 
   (2) Για την Υπηρεσία §Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης) του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από το αρμόδιο 
τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 
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   (3) Για την Υπηρεσία §Β2 (Τεχνολογικός Κίνδυνος) του Παραρτήματος 
«Α» της ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 
 

(4) Για την Υπηρεσία §Β4 (Τεχνική Βοήθεια) του Παραρτήματος «Α» της 
ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης από αρμόδια Επιτροπή της 112ΠΜ. Σε περίπτωση που 
ο Προμηθευτής κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος της ΠΑ εκδώσει τεχνολογική μελέτη §Β4.2, 
βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα από αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - 
ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

 
(5) Για την Υπηρεσία §Β5 (Υποστήριξη στον τομέα Ασφαλείας Πτήσεων 

και Εδάφους) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εκδοθείσα 
από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

 
(6) Για την Υπηρεσία §Γ1 (Προμήθεια Υλικών) του Παραρτήματος «Α» 

της ΠΕΔ-Β-10083, για το σύνολο των υλικών της Προσθήκης «4», πρωτόκολλο οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εκδοθέν από αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ [Υπηρεσία Ελέγχου 
Επιτροπών Παραλαβών Προμηθειών (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) του 201 ΚΕΦΑ. Ομοίως, για τις Πάγιες 
Υπηρεσίες §Γ2 και §Γ3 που αφορούν στα υλικά των Προσθηκών «5», «6». «7», (επ΄ ανταλλαγής 
επισκευή) και «8» [επιθεώρηση και επισκευή των ιδίων (Repair and Return)], καθώς και για τις κατ’ 
απαίτηση Υπηρεσίες §Γ1.2, §Γ3.2 και §Γ3.3. εκτός αν άλλως ορίζεται στην προβολή της απαίτησης 
από πλευράς ΠΑ. 

 
(7) Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ4 (Διακίνηση Υλικών), βεβαίωση ορθής 

εκτέλεσης εκδοθείσα από αρμόδια Επιτροπή του 201 ΚΕΦΑ. 
 

β. Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 
 
  γ. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση 
από αρμόδια Αρχή (ΑΑΔΕ), ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος για τα χρέη του στη φορολογική 
διοίκηση. 
 
  δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). 
 
  ε. Γραμμάτιο εισαγωγής-χρέωσης για τις παραδόσεις που αφορούν υλικά.  
 
  στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας 
και θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 3.γ και 3.δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
 4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου και επιπρόσθετες σχετικές λεπτομέρειες έχουν 
ως ακολούθως ανά υπηρεσία: 
 

α. Για τις Πάγιες Υπηρεσίες: 
    

(1) O Πάγιες Υπηρεσίες βάσει PBL θα αποπληρώνονται σε εξαμηνιαία 
χρονικά διαστήματα, από την ενεργοποίηση της Σύμβασης, εντός εξήντα (60) ημερών από την 
σύνταξη αντίστοιχης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης των Πάγιων Υπηρεσιών από την Αναθέτουσα 
Αρχή (ΔΑΥ) της ΠΑ και εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκδώσει αντίστοιχο τιμολόγιο που συμφωνεί με 
την εκμετάλλευση της εν λόγω περιόδου ως κάτωθι: 
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 Κόστος Πάγιων υπηρεσιών βάσει εξαμηνιαίας εκμετάλλευσης με 
βάση τις ΑFH των Α/Φ ως το άθροισμα των παρακάτω γινομένων: 

 
1/ PBAFH1 = Κόστος μίας (1) AFH1 Χ AFH1 για το Α/Φ ΕΜΒ-

135LR. 
2/ PBAFH2 = Κόστος μίας (1) AFH2 Χ AFH2 για το Α/Φ ΕΜΒ-

135ΒJ. 
3/ PBAFH3 = Κόστος μίας (1) AFH3 Χ AFH3 αθροιστικά για τα 

τέσσερα (4) Α/Φ ΕΜΒ-145H AEW&C. 
 

(2) Οι Πάγιες Υπηρεσίες εκτός χρονοχρέωσης θα αποπληρώνονται 
εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παραλαβή τους ήτοι από την σύνταξη αντίστοιχης 
βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΥ) της ΠΑ, όπως αναγράφεται 
ανά συμβατικό αντικείμενο στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας. 

 
  β. Η πληρωμή των εκάστοτε Kατά Απαίτηση υπηρεσιών θα εκτελείται εντός 
εξήντα (60) ημερών, από τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου ποσοτικής –ποιοτικής παραλαβής 
ή βεβαίωση ορθής εκτέλεσης από ΠΑ ως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας και ο Ανάδοχος 
να έχει εκδώσει αντίστοιχο τιμολόγιο που να συμφωνεί με την Οικονομική του Προσφορά και τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 
 5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον : 
 
  α. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον παρέχοντα την προμήθεια 
ανάδοχο. 
  β. Με φόρους, δασμούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων 
(π.χ. τυχόν τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση εμβάσματος στο εξωτερικό). 
 
 6. Η πληρωμή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 
 
  α. Στις βεβαιώσεις/πρωτόκολλα δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δεν θα 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών/παράδοση των ειδών. 
 
  β. Ο ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση δικαιολογητικά. 
 
 7. Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών από 
την υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-
02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 
αίτηση του αναδόχου, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (το 
επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις 
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 
 
 8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. 
 
 9. Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,27868%, οι οποίες 
αναλύονται ως κατωτέρω :  
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Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4 % 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2 % 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00042% 

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 

0,06% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% 

Σύνολο 6,27868% 

 

 10. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών 
και 8% για την παροχή υπηρεσιών (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με το άρθρο 64 
παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ η Υπηρεσία 
επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων 
αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους 
(Προς τούτο θα προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή κατάλληλα συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη την αίτηση για την εφαρμογή της εν λόγω διακρατικής σύμβασης και πιστοποιητικό 
φορολογικής κατοικίας). Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολόγησης με 
τη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, ο φόρος εισοδήματος παρακρατείται από την ΠΑ 
και αποδίδεται κατά την εξόφληση αρμοδίως, υπολογιζόμενος ως εξής: 

Π.Φ.Ε. = [Καθαρή Αξία – (Κρατήσεις 6,27868% x Καθαρή Αξία)] x 4% ή 8%, ανά περίπτωση για 
την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 

 
 11. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε 
λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι 
προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 
 

 

Άρθρο 3ο 

Εγγυήσεις 
 

 1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, την υπ΄ αρίθμ. ………………………………………… εγγυητική επιστολή, ισχύος μέχρι 
………….. ποσού …………………….€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του άρθρου 72 
του Ν.4412/2016. 
 
 2. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο λήξης της σύμβασης. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

 
Άρθρο 4ο 

Τεχνική Περιγραφή/Προδιαγραφή  
 

            1. Τα υπό προμήθεια είδη και η παροχή των συμβατικών υπηρεσιών απαιτείται να 
είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας, 
καθώς και την τεχνική προσφορά του αναδόχου, ως κατατέθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. 
Δ.02/22 διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ. 
 

Άρθρο 5ο 

Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

 
1. Για την Πάγια Υπηρεσία §Α1 (Βιβλιογραφία) του Παραρτήματος «Α» της της ΠΕΔ-Β-

10083, θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η παράδοση της υπηρεσίας δύναται να 
λαμβάνει χώρα με οποιοδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους: 

 
α. Με παροχή κωδικών πρόσβασης στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. (Τεχνικής 

Υποστήριξης Οπλικού Συστήματος) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, σε διαδικτυακή 
υπηρεσία (online) με παροχή πρόσβασης στην τεχνική βιβλιογραφία και με τη δυνατότητα 
καταβίβασης (downloading). 

 
β. Με παράδοση ψηφιακού μέσου αποθήκευσης δεδομένων [Ενδεικτικά και μη 

περιοριστικά Ψηφιακός Δίσκος (CD ή DVD), USB Flash Memory Stick), στις εγκαταστάσεις της 
ΔΑΥ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, ΤΚ 19200)], στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
Α/Φ - ΑΣΕΠΕ. 

 
γ. Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τις επείγουσες - 

προσωρινές (Αlert - Temporary) ενημερώσεις (E-mail) στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 

 
Η παράδοση της Υπηρεσίας §Α1 (Βιβλιογραφία), θα γίνει αρχικά εντός δύο (2) μηνών από 

την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ και στη συνέχεια ανά έτος με σημείο αναφοράς την 
ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης. 
 

2. Για την Πάγια Υπηρεσία §Α2 (Μελέτες - Τροποποιήσεις) του Παραρτήματος «Α» της 
ΠΕΔ-Β-10083, θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η παράδοση της υπηρεσίας θα 
λαμβάνει χώρα με τους κατωτέρω τρόπους: 

 
α. §Α2.1 με την παροχή κωδικών πρόσβασης στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. 

των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, σε διαδικτυακή υπηρεσία (online) η οποία 
περιλαμβάνει  τις τροποποιήσεις, αρχικά εντός δύο (2) μηνών από την ενεργοποίηση της 
Σύμβασης ΕΣΥ και στη συνέχεια ανανέωση της πρόσβασης ανά έτος με σημείο αναφοράς την 
ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης. 

 
β. §Α2.1.1 με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) 

στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, εντός εικοσι τεσσάρων 
(24) ωρών από την έκδοση τους. 

 
3. Για την Πάγια Υπηρεσία §Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης) του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 
υλοποίηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μέσω εξουσιοδοτημένου προσωπικού του 
Αναδόχου, το οποίο θα κοινοποιήσει μέσω mail, στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού όπως τηλέφωνο, φαξ και 
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Η παράδοση της Υπηρεσίας Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια 
Υποστήριξης), θα γίνεται με την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ. 

 
4. Για την Πάγια Υπηρεσία §Β2 (Τεχνολογικός – Εφοδιαστικός Κίνδυνος) του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η οποία θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
η παράδοση θα λαμβάνει χώρα με αποστολή  της ετήσιας αναφοράς μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - 
ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. Η παράδοση της Υπηρεσίας §Β2 (Τεχνολογικός – Εφοδιαστικός Κίνδυνος), θα 
γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ και στη συνέχεια ανά έτος 
με σημείο αναφοράς την ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 
τεχνολογικού – εφοδιαστικού κινδύνου θα κοινοποιείται αρνητική απάντηση στο αρμόδιο τμήμα της 
ΔΑΥ. 

 
5. Για την Κατά Απαίτηση υπηρεσία §Β3 (Σύνδεσμος ΠΑ) του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ-Β-10083, η υλοποίηση της συμβατικής υποχρέωσης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του 
εκάστοτε εργοστασιακού φορέα και εντός δύο (2) μηνών από την προβολή της απαίτησης από την 
ΠΑ, ως περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
6. Για την Κατά Απαίτηση Υπηρεσία §Β4 (Τεχνική Βοήθεια) του Παραρτήματος «Α» 

της ΠΕΔ-Β-10083, η υλοποίηση της υπηρεσίας θα λαμβάνει χώρα με τους κάτωθι τρόπους: 
 

α. §Β4.1 κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, ο Ανάδοχος εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών από την προβολή του αιτήματος, θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την 
παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Ο Ανάδοχος κατόπιν αποδοχής της οικονομικής 
προσφοράς του από την ΠΑ, να καταβάλει το μέγιστο των προσπαθειών του, για να ανταποκριθεί 
το συντομότερο δυνατό στο σχετικό αίτημα της τεχνικής βοήθειας, με την αποστολή του 
κατάλληλου προσωπικού, συσκευών και ειδικών εργαλείων από τον Ανάδοχο, ενώ σε περιπτώσεις 
καθηλωτικού συμβάντος η έναρξη των εργασιών θα λαμβάνει χώρα εντός είκοσι τεσσάρων  (24) 
ωρών από αποδοχής της προσφοράς του Προμηθευτή από πλευράς ΠΑ. 

 
β. §Β4.2 κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ (Request For Technical 

Information), ο Προμηθευτής θα προτείνει πιθανές λύσεις το συντομότερο δυνατόν και όχι 
αργότερα από δύο (2) ημερολογιακές ημέρες εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά ασφάλεια 
προσωπικού/πτήσεων, κρισιμότητα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης εξοπλισμού, καθήλωση Α/Φ), ή 
δύο (2) μηνών για  κοινής προτεραιότητας θέματα. 

 
7. Για την Πάγια Υπηρεσία §Β5 (Υποστήριξη στον τομέα Ασφάλειας Πτήσεων- 

Εδάφους) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, η παράδοση της υπηρεσίας θα λαμβάνει χώρα  με την παροχή κωδικών πρόσβασης 
στο αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ στο site 
FLY.EMBRAER.COM ή ισοδύναμου ως προς το περιεχόμενο site ή όποιο νεώτερο κατασκευαστεί 
προς αντικατάστασή του. Η παράδοση της Υπηρεσίας §Β5 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια 
Υποστήριξης), θα γίνεται με την ενεργοποίηση της Σύμβασης ΕΣΥ. 

  
8. Για την Υπηρεσία §Γ1 (Προμήθειες Υλικών) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-

10083, θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 

α. Για τα υλικά ΛΟΖ της §Γ1.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 με ΑΑ 
16 έως και 19 της Προσθήκης «4» θα παραδοθούν εντός έξι (6) μηνών από την ενεργοποίηση της 
Σύμβασης. Για τα υπόλοιπα υλικά ΛΟΖ της Προσθήκης «4», η ΠΑ θα υποβάλει στον Προμηθευτή 
ετήσια πρόβλεψη απαιτήσεων προμήθειας, στην οποία θα περιλαμβάνεται η ποσότητα 
προμήθειας και ο απαιτούμενος χρόνος εντός του οποίου θα παραδίδονται τα υλικά. Η εν λόγω 
πρόβλεψη θα υποβληθεί από την ΠΑ αρχικά με την ενεργοποίηση της Σύμβασης και μετά θα 
αποστέλλεται περιοδικά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους για τις απαιτήσεις του ίδιου έτους. 
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β. Για τα υλικά τροποποιήσεων §Γ1.2 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-
10083, προς εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives (από αντίστοιχες αρχές αξιοπλοϊμότητας 
π.χ FAA, EASA, ANAC) και τροποποιήσεων Service Bulletin, θα προμηθεύονται κατά απαίτηση 
της ΠΑ, θα παραδίδονται ως περιγράφεται στην §Γ1.2.1 Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
Η διακίνηση των ανωτέρω υλικών θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου και έξοδα της ΠΑ με 

τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP από τον Προμηθευτή στην ΠΑ. στο Διεθνής Αεροδρόμιο 
Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, ως περιγράφεται στην Γ4.1. 

 
9. Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ2 [Επ’ ανταλλαγής επισκευή Υλικών εντός 

Χρονοχρέωσης] των Προσθηκών «5», «6» και «7» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η 
παράδοση των εύχρηστων υλικών θα πραγματοποιείται ως: 

 
α. §Γ2.2.1 στην περίπτωση που το Α/Φ είναι AOG ή επίκειται να τεθεί σε 

κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους εντός 72ωρών λόγω βλάβης κατηγορίας “B” του οικείου 
MMEL ο Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα 
τεσσάρων (4) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός  είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών  τα υλικά που απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ 
μέρους του.  

 
β. §Γ2.2.2 στην περίπτωση που το Α/Φ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση AOG 

από υλικά του Σκάφους εντός δέκα (10) ημερών λόγω βλάβης κατηγορίας “C” του οικείου MMEL, ο 
Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να παραδώσει εντός εβδομήντα δύο (72) 
ωρών τα υλικά που απαιτούνται,  με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους 
του. 

 
γ. §Γ2.2.3 στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης, ή που το Α/Φ επίκειται να 

τεθεί σε κατάσταση AOG από υλικά του Σκάφους εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω βλάβης 
κατηγορίας “D” του οικείου MMEL, ο Προμηθευτής κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για παροχή υλικών, 
υποχρεούται σε διάστημα εβδομήντα δύο (72) ωρών να την αποδεχτεί και στην συνέχεια να 
παραδώσει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών τα υλικά που απαιτούνται με έναρξη το χρονικό 
σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. 

 
δ. Η αποστολή των εύχρηστων υλικών προς στην ΠΑ θα γίνεται με ευθύνη και 

έξοδα του Προμηθευτή καθόσον θα συνυπολογιστεί στην προσφορά του Αναδόχου στο μοντέλο 
χρονοχρέωσης ως §Γ2.1 (PBL), με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP από τον Προμηθευτή στην 
ΠΑ, ως καθορίζεται στην §Γ4.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
ε. H αποστολή των προς επισκευή υλικών (Core Unit) προς στoν Προμηθευτή 

στα πλαίσια της επ’ ανταλλαγής επισκευής υλικών εντός χρονοχρέωσης (PBL) §Γ2 των 
Προσθηκών «5», «6» και «7» θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ. Η αποστολή του προς 
επισκευή υλικού (Core Unit), από την ΠΑ στον Προμηθευτή, θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από παραλαβής του εύχρηστου. 

 
10. Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ3.1 που αφορά την επισκευή (Repair and Return) των 

υλικών της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η διακίνηση των υλικών θα 
πραγματοποιείται ως ακολούθως: 

 
α. Η αποστολή των εν λόγω υλικών στον Προμηθευτή προς επιθεώρηση-

επισκευή θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ. 
 
β. Η επιθεώρηση-επισκευή του υλικού θα πραγματοποιείται εντός του Μέσου 

Χρόνου του κύκλου επισκευής (Turn Around Time) που κατέθεσε στην προσφορά του ο 
Προμηθευτής. Ως χρόνος κύκλου επισκευής λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του υλικού από 
τον Προμηθευτή μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ (μεταφορές κυριότητας) ως καθορίζεται στην 
§Γ3.1.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 
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γ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ή επισκευής αυτών η παράδοση 

αυτών θα γίνεται με έξοδα της ΠΑ και ευθύνη του Προμηθευτή με τους εν ισχύ όρους Incoterms 
DAP στο Διεθνής Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, ως καθορίζεται στην §Γ4.1 του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
11. Για την Υπηρεσία §Γ3.2 που αφορά την κατά απαίτηση επισκευή των υλικών της 

Προσθήκης «9» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η διακίνηση των υλικών θα 
πραγματοποιείται ως ακολούθως: 

 
α. Η αποστολή των εν λόγω υλικών στον Προμηθευτή προς επιθεώρηση-

επισκευή θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ, ως περιγράφεται στην §Γ3.2.1 του Παραρτήματος 
«Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
β. Η επιθεώρηση-επισκευή του υλικού θα πραγματοποιείται εντός του 

Μέγιστου Χρόνου Επισκευής που κατέθεσε στην προσφορά του ο Προμηθευτής ο οποίος δεν 
δύναται να υπερβαίνει:  

 
(1) Τις δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία  αποδοχής της 

επισκευής του υλικού από την Π.Α., σε περιπτώσεις άμεσης απαίτησης. 
 
(2) Τον έναν (1) μήνα, από την ημερομηνία  αποδοχής της επισκευής 

του υλικού από την Π.Α., σε περιπτώσεις επείγουσας απαίτησης.  
 
(3) Τους τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία  αποδοχής της 

επισκευής του υλικού από την Π.Α., σε περιπτώσεις απαίτησης κοινής προτεραιότητας. 
 

γ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ή επισκευής αυτών η παράδοση 
αυτών θα γίνεται με έξοδα της ΠΑ και ευθύνη του Προμηθευτή με τους εν ισχύ όρους Incoterms 
DAP, ως καθορίζεται στην §Γ4.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και εντός της 
προσφοράς. 

 
12. Για την Κατά Απαίτηση Υπηρεσία §Γ3.3 που αφορά την προμήθεια των 

αναλώσιμων υλικών της Προσθήκης «10» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, η προμήθεια 
των υλικών θα πραγματοποιείται με έξοδα της ΠΑ και ευθύνη του Προμηθευτή με τους εν ισχύ 
όρους Incoterms DAP, ως καθορίζεται στην §Γ4.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
13. Για την Πάγια Υπηρεσία §Γ4 (Διακίνηση- Αποδοχή Υλικών) του Παραρτήματος «Α» 

της ΠΕΔ-Β-10083, έχουν καθοριστεί τα εξής: 
 

α. Το σύνολο της παράδοση των υλικών από τον Προμηθευτή στην ΠΑ θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εν ισχύ όρους Incoterms DAP στις εγκαταστάσεις στο Διεθνής 
Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με τελικό παραλήπτη την ΠΑ, όπου με μέριμνα της ΠΑ 
θα διενεργούνται ατελώς οι προβλεπόμενες τελωνιακές διατυπώσεις και προώθηση αυτών στις 
εγκαταστάσεις της. Προς αντιμετώπιση κατάστασης AOG εκτός Ελλάδος, δύναται να 
πραγματοποιηθεί η αποστολή των υλικών με τους εν ισχύ όρους Incoterms DDP με ευθύνη - έξοδα 
του αναδόχου όπου υποδειχθεί από την ΠΑ, οι εν λόγω αποστολές δεν δύναται να ξεπερνάν το 
5% των συνολικών αποστολών υλικών.  

 
β. Πιο αναλυτικά οι διακινήσεις των υλικών στα πλαίσια της εν λόγω Σύμβασης 

διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες που καθορίζουν ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση: 
 

(1) Με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή: 
 

(α) H αποστολή των υλικών στην ΠΑ στα πλαίσια της πάγια 
υπηρεσία της επ’ ανταλλαγής επισκευής υλικών εντός χρονοχρέωσης (PBL) §Γ2 των Προσθηκών 
«5», «6» και «7» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε στην παρ. 9 του 
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παρόντος άρθρου. 
 

(β) Η διακίνηση υλικών στο πλαίσιο των παρεχόμενων 
εγγυήσεων ως §Δ2 (Εγγυήσεις) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
(γ) Η διακίνηση υλικών στο πλαίσιο των πάγιων υπηρεσιών 

§Γ4.3 και Γ4.4 (Μishandling) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 
 

(2) Με ευθύνη του Προμηθευτή και οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ στα 
πλαίσια της Σύμβασης ΕΣΥ ως κάτωθι: 

 
(α) Η αποστολή στην ΠΑ των υλικών της πάγιας Υπηρεσίας 

§Γ1.1 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 που αφορούν στα υλικά ΛΟΖ της Προσθήκης «4» 
του ομοίου Παραρτήματος, ως καθορίστηκε σε παρ. 8 του παρόντος άρθρου. 

 
(β) Η αποστολή στην ΠΑ των υλικών που απαιτείται για την 

εφαρμογή τροποποιήσεων, όπως περιγράφεται στην κατά απαίτηση υπηρεσία της §Γ1.2.1 του 
Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε σε παρ. 8 του παρόντος άρθρου. 

 
(γ) Η αποστολή-επιστροφή στην ΠΑ των επισκευασμένων 

υλικών (Repair & Return) κατόπιν ολοκλήρωσης εργασιών της πάγιας Υπηρεσίας §Γ3.1 
Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε σε παρ. 10.γ. του 
παρόντος άρθρου. 

 
(δ) Η αποστολή-επιστροφή στην ΠΑ των επισκευασμένων-

επιθεωρημένων υλικών κατόπιν ολοκλήρωσης εργασιών της κατά απαίτησης Υπηρεσίας §Γ3.2 
Προσθήκης «9» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίζεται σε παρ. 11 του 
παρόντος άρθρου. 

 
(ε) Η αποστολή των αναλώσιμων υλικών της κατά απαίτησης 

Υπηρεσίας §Γ3.3 Προσθήκης «10» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε 
σε παρ. 12 του παρόντος άρθρου. 

 
(3) Με ευθύνη και έξοδα της ΠΑ ως κάτωθι: 
 

(α) H αποστολή στoν Προμηθευτή των προς επισκευή υλικών 
(Core Unit) στα πλαίσια της πάγια υπηρεσία της επ’ ανταλλαγής επισκευής υλικών εντός 
χρονοχρέωσης (PBL) §Γ2 των Προσθηκών «5», «6» και «7» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-
10083 και ως καθορίστηκε στην παρ. 9 του παρόντος άρθρου. Η αποστολή του προς επισκευή 
υλικού (Core Unit), από την ΠΑ στον Προμηθευτή, θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών. 
 

(β) Η αποστολή στον Προμηθευτή των επισκευασμένων υλικών 
(Repair & Return) προς εκτέλεση εργασιών της πάγιας Υπηρεσίας §Γ3.1 Προσθήκης «8» του 
Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083, και ως καθορίστηκε σε παρ. 10.α. του παρόντος. 

 
(γ) Η αποστολή στον Προμηθευτή των επισκευασμένων-

επιθεωρημένων υλικών προς εκτέλεση εργασιών της κατά απαίτησης Υπηρεσίας §Γ3.2 
Προσθήκης «9» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083 και ως καθορίστηκε σε παρ. 11.α. του 
παρόντος. 
 

Άρθρο 6ο 

Παραλαβές Ειδών 
 

 1. Η πιστοποίηση της αποδοχής των συμβατικών αντικειμένων από την ΠΑ θα 
διενεργείται με την έκδοση βεβαιώσεων ορθής εκτέλεσης (πρωτόκολλο παραλαβής) ανά 
αντικείμενο ως ακολούθως: 
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α. Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Α1 (Βιβλιογραφία) του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΕΔ, θα γίνεται  εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη των κωδικών πρόσβασης σε διαδικτυακή 
υπηρεσία (online) με παροχή πρόσβασης στην τεχνική βιβλιογραφία και με την δυνατότητα 
καταβίβασης από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. Σε 
περίπτωση που η παράδοση της γίνει σε ψηφιακού μέσο αποθήκευσης δεδομένων, η  παραλαβή  
θα γίνεται  εντός ενός (1) μήνα από την λήψη. Δεν απαιτείται έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής της 
Υπηρεσίας Α2 (Μελέτες - Τροποποιήσεις), καθόσον υπερκαλύπτεται από αυτό της Υπηρεσίας Α1.   
 

β. Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β1 (Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης) 
του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ, θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, σε ετήσια βάση και εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης. 

 
γ. Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β2 (Τεχνολογικός Κίνδυνος) του 

Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ, θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ, σε ετήσια βάση και εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
προβλεπόμενης αναφοράς. 
 

δ. Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β4 (Τεχνική Βοήθεια) του Παραρτήματος «Α» 
της ΠΕΔ, θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας των εργασιών Β4.1 και την ταυτόχρονη 
έκδοση των απαραιτήτων εντύπων τεκμηρίωσης συντήρησης από πλευράς Προμηθευτή, από 
αρμόδια Επιτροπή της 112ΠΜ. Σε περίπτωση που η ο Προμηθευτής κατόπιν αντίστοιχου 
αιτήματος της ΠΑ εκδώσει τεχνολογική μελέτη §Β4.2, η παραλαβή της θα γίνεται  εντός δέκα (10) 
ημερών από κοινοποιήσεώς της από αρμόδιο τμήμα Τ.ΥΠ.Ο.Σ. των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - 
ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 
 

ε. Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Β5 (Υποστήριξη στον τομέα Ασφαλείας 
Πτήσεων και Εδάφους) του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ, θα γίνεται  εντός δέκα (10) ημερών από 
την λήψη των κωδικών πρόσβασης στο site FLY.EMBRAER.COM ή ισοδύναμου ως προς το 
περιεχόμενο site ή όποιο νεώτερο κατασκευαστεί προς αντικατάστασή του, από το αρμόδιο τμήμα 
Τ.ΥΠ.Ο.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Α/Φ - ΑΣΕΠΕ της ΔΑΥ. 
 
  στ. Η παραλαβή της Υπηρεσίας §Γ1 (Προμήθεια Υλικών) του Παραρτήματος 
«Α» της ΠΕΔ, συνίσταται την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών της Προσθήκης «4», η 
οποία θα διενεργείται για έκαστο από αυτά από την αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ [Υπηρεσία Ελέγχου 
Επιτροπών Παραλαβών Προμηθειών (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) του 201 ΚΕΦΑ με σύνταξη ανάλογου 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του κάθε 
υλικού. Ομοίως θα παραλαμβάνονται και οι Πάγιες Υπηρεσίες §Γ2 και §Γ3 που αφορούν στα υλικά 
των Προσθηκών «5», «6». «7», (επ΄ ανταλλαγής επισκευή) και «8» επιθεώρηση και επισκευή των 
ιδίων (Repair and Return) αντίστοιχα. Επίσης και οι κατ’ απαίτηση Υπηρεσίες §Γ1.2, §Γ3.2 και 
§Γ3.3, εκτός αν άλλως ορίζεται στην προβολή της απαίτησης από πλευράς ΠΑ. 

 
  ζ. Η παραλαβή της Πάγιας Υπηρεσίας §Γ4 (Διακίνηση Υλικών) συνίσταται στην 
βεβαίωση εκπλήρωσης των εν ισχύ όρων IΝCOTERMS DAP και DDP, για το σύνολο των 
παραλαμβανόμενων από την ΠΑ υλικών, καθώς και των χρόνων παράδοσης αυτών από πλευράς 
Προμηθευτή. Θα λαμβάνει χώρα με τη με σύνταξη ανάλογης βεβαίωσης από αρμόδια Επιτροπή 
του 201 ΚΕΦΑ σε εξαμηνιαία βάση, στην οποία θα αναγράφονται τα παραληφθέντα υλικά και 
αντιστοίχως η εμπρόθεσμη παράδοση τους και η εκπλήρωση των εν ισχύ όρων INCOTERMS DAP 
και DDP. 

 
Άρθρο 7ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Παρεχόμενων υπηρεσιών – Αντικατάσταση 
 

 1. Για την περίπτωση απόρριψης συμβατικών υλικών: 
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α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής της ΥΕΕΠΠ/ΠΑ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

 
β. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 
γ. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
δ. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

2. Για την περίπτωση απόρριψης παρεχόμενων υπηρεσιών: 
 

α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών 
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

 
β. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 8ο 
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 

 

 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
 
  α. Στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν.4412/16 περί 
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
 
  β. Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης, 
 
  γ. Εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά 
αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
 
  δ. Εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν 
προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
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δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής 
υπηρεσίας. 
 
 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις 
ως άνω περιπτώσεις γ και δ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 
συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 
όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του 
φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης κατά περίπτωση, 
 
  β. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από 
τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον 
ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
 
  γ. Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια 
νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. 
Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 
 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
ο οικονομικός φορέας. 
 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1.01.  
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 5. Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) 
μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον 
κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. 
Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
 
 6. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 
 

 7. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
 
 8. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
 9. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
 10. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
  

 11. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
 12. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 14. Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.  Ειδικότερα οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
  α.  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
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γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες 
που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

 
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.  
 

16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 
17. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη σύμβαση σύμβαση προβλέπεται η επιβολή με 

μέριμνα της ΔΑΥ, ποινικών ρητρών για τις επιπλέον ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α. Μη επίτευξη της ελάχιστης ετήσιας πτητικής εκμετάλλευση των Α/Φ όπως 
ορίστηκε στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας από την ενεργοποίηση της Σύμβασης, η οποία 
οφείλεται σε καθυστερημένη ικανοποίηση των απαιτούμενων υπηρεσιών από πλευράς του 
Προμηθευτή. 

 
β. Μη επίτευξη εγγυημένου χρόνου παράδοσης υλικών όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο «Γ» του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΔ-Β-10083. 
 
γ. Μη έγκαιρη παροχή υπηρεσιών πάγιου κόστους, που έχουν οριστεί στην 

§4ε(1) της ΠΕΔ-Β-10083 και αναλύονται στο Παράρτημα «Α» αυτής. 
 
 

Άρθρο 9ο 
Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας 

 
1. Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής 

λειτουργίας για κάθε υλικό η λογισμικό που παραδίδει στην ΠΑ: 
 

α. Για υλικά κατηγορίας NEW - Factory New (εξαιρουμένων των αναλώσιμων) 
ή προερχόμενα από γενική επισκευή τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) έτους από την 
τοποθέτηση του υλικού στο μείζων συγκρότημα ή 300 ΩΠ ή δύο (2) έτη από την παραλαβή του, 
όποιο έρθει πρώτο. 

 
β.  Για υλικά μετά από επισκευή (Repair) τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακούς 

μήνες από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζων συγκρότημα ή ένα (1) έτος από την παραλαβή 
τους ή 150 ΩΠ, όποιο έρθει πρώτο. 

 
γ. Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από 

την παραλαβή του. 
 

Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα ανωτέρω κριτήρια, η όποια 
παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του 
Αναδόχου. 

 
2. Ο Προμηθευτής θα εγγυάται ότι στα πλαίσια επισκευών των υλικών θα 

χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια και εντός των κατάλληλων 
κατασκευαστικών προδιαγραφών, ή επιτρεπτών διαμορφώσεων του Α/Φ. 

 
3. Ανεξάρτητα του χρόνου παραλαβής κάθε υλικού, και στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί δυσλειτουργία κατά τη χρήση του από την ΠΑ εντός περιόδου ισχύος της Σύμβασης, 
θα συντάσσεται Αναφορά Ελαττωματικότητας και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο εντός τριάντα 
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(30) ημερολογιακών ημερών, προκειμένου η ελαττωματικότητα να αποκατασταθεί από τον 
Ανάδοχο για την ΠΑ. 

 
α. Ο Προμηθευτής θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της 

αναφερόμενης από την ΠΑ ελαττωματικότητας του υλικού ή των προβλημάτων λογισμικού, μέσω 
αντικατάστασης ή επισκευής τους, εντός του χρόνου που προβλέπεται για την ικανοποίηση της 
αντίστοιχης αίτησης προμήθειας του υλικού ως ορίστηκε στη §Γ.1.2 της ΠΕΔ-Β-10083. 

 
β. Το κόστος μεταφοράς των υπό εγγύηση υλικών θα βαρύνει τον Προμηθευτή. 
 
γ. Μετά την επισκευή/αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό 

παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά 
την επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι 
μικρότερο από 6 μήνες. 

 
δ. Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι οι εγγυήσεις για τα υλικά ή το λογισμικό που 

αποκτήθηκαν από την ΠΑ εντός της Σύμβασης, ισχύουν έστω και αν αυτά εκτείνονται και πέραν 
του χρόνου εκπνοής της. 

 
ε. Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό υλικό ή 

λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό του Α/Φ (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί του οποίου 
ήταν τοποθετημένο, τότε ο Προμηθευτής, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο 
σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την ΠΑ και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό που 
προκάλεσε τη ζημιά. 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 10ο 
Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
διακήρυξης Δ.02/22 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 
Άρθρο 11ο 

Γενικοί  Όροι 
 

 1. Τα κάθε είδους δικαιώματα του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ των Ε.Δ, των Οργανισμών 
και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ε.Δ, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 
όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαμβάνει από 
οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

 

 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης 
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, κρατήσεων υπέρ τρίτων κλπ που λαμβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, 
της τιμής και του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου.  

 
Άρθρο 12ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 

 1. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
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  α. Κατά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
    
  β. Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα 
ή καταχρηστικά καθ  ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  
 
 2. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος 
είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. 
Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 
υπεργολάβων του.  
 
 

Άρθρο 13ο 

Ανωτέρα Βία 
 

 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 14ο 

Εμπιστευτικότητα 
 

 1. Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί 
απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή 
ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που αναλαμβάνει. 
 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως Προσωπικό του. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό 
άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει 
να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
 3. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 
 4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά 
την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 
 

Άρθρο 15ο 

Τροποποίηση Σύμβασης 
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 1. Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε επαρκώς 
αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται από το άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016 και εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται ότι ενέχουν 
σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή 
αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται 
ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. 

 

Άρθρο 16ο 

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
 

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

  α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4112/2016. 
 
  β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4112/2016 και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 
 
  γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
   

Άρθρο 17ο 

Ερμηνεία Σύμβασης – Επίλυση Διαφορών 
 
 1. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 
την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ΄ οποιασδήποτε αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 2.  Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη 
σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της Διακήρυξης, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο 
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης. 

 

Άρθρο 18ο 

Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης 

 
 1. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 
  α. Όσον αφορά στα υλικά, παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε 
περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά 
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μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, 
παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή, σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που 
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί 
στην διακήρυξη. 

  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη / υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν/παρασχέθηκαν.  

  γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση. 

 

Άρθρο 19ο 

Τελικές Διατάξεις 
 

 1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως τη 
διακήρυξη, την προσφορά του αναδόχου, κλπ, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 

 3. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού  αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους ως κατωτέρω:  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                 Ο                                                                                               Ο 

         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                               ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  

 

«Α» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«Β» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

«Γ» :  ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη 
γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της 
συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που 
αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή 
μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή 
συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα 
χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα 
προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), 
σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-
ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που 
έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της 
σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη 
πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής 
ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων 
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης 
παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του 
συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την 
εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του 
προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της 
ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 
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εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και 
ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που 
περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 
πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 
εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., 
νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .........................................  

 
 
 
 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης: 

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με 

δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η 

επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης29,30.  

Ή 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική 

ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας 

ή την εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να 

εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται 

το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης] 

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. α Διακήρυξης 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. β Διακήρυξης 

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να 

εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]  

                                                             
29 Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
30 Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές 
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την 
καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού. 
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Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης: 

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης 

δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.  

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. γ Διακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

Ή 

Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης. 

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. δ Διακήρυξης 

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι 

και την υπογραφή της παρούσας, με :  

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και  

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και 

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 

εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, 

τα οποία: 

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 

σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της 

σύμβασης ή/και 

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της 

 

Ή 

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

εκληφθούν ως καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 …….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε 

καταστάσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων] 

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. ε Διακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο 

εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για 

τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις. 

 Ή 





 

Σελίδα 224 

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της 

παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα…. 

 [αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο 

πρότερης συμμετοχής]  

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. στ Διακήρυξης 

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. ζ Διακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. η Διακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της 

παρούσας δημόσιας σύμβασης. 

 

Παράγραφος 2.2.3.3. περ. θ Διακήρυξης 

Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος 

μου/μας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από 

αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες. 

 

Παράγραφος 2.2.3.8. διακήρυξης: 

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από 

τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

παραχώρησης.  

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 

παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με 

απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και 

πληροφορίες για την κύρια δίκη]  
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη 

σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ31 

 

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 

του Ν. 4412/2016.  

 

 
 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 

 

                                                             
31 Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης 
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