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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ ΣΤΟ 

Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ» (ΠΡ-179Ν) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΤΟΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

α. Το έγγραφο αυτό αποτελεί επίσημη αναγγελία Διεθνούς Νατοϊκού Διαγωνισμού 
για το έργο : «Κατασκευή Υποστέγου Συντήρησης Α/φων στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-179Ν) (serial 
number 2018/3AF06442-00), που πρόκειται να κατασκευαστεί στην Ελλάδα (Άκτιο 
Αιτωλοακαρνανίας). 

 
β. Η έγκριση για το υπόψη έργο δόθηκε με την υπ’ αριθμ. AC/4-DS(2019)0016 INV 

Απόφαση της Επιτροπής Επενδύσεων του ΝΑΤΟ. 
 
γ. Τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ που χρηματοδοτούν το εν λόγω πρόγραμμα είναι 

πέραν της Ελλάδας τα ακόλουθα: Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία 
της Τσεχίας, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Καναδάς, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τουρκία. 

 
δ. Το ίδιο έγγραφο αποστέλλεται στις Διπλωματικές Αντιπροσωπείες των κρατών - 

μελών του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Πρεσβείες) και στις Αντιπροσωπείες των 27 κρατών - μελών 
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, τα οποία χρηματοδοτούν το υπόψη πρόγραμμα, καθώς και στο 
Διεθνές Επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι αποδέκτες του εγγράφου παρακαλούνται 
όπως ενημερώσουν σε έγκαιρο χρόνο τις εταιρείες των κρατών τους για τον σχετικό 
διαγωνισμό και αποστείλουν για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες τη «Δήλωση Επιλεξιμότητας - 
DECLARATION OF ELIGIBILITY» με τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 5.(ii).(a) και 
στο Annex V της Διεθνούς Οδηγίας NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition) στην διεύθυνση : 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΕΠΑ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ.) 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 156 69, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΓΑ 1010 

e-mail: dirbid.ypepa@haf.gr, 
όχι αργότερα από την καθοριζόμενη ημερομηνία στην κατωτέρω παράγραφο 8.α. 
 

ε. Οι Ελληνικές εταιρείες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο υπόψη 
διαγωνισμό, υποβάλλοντας αίτηση για συμμετοχή, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του 
εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ και του αποδεικτικού εγγραφής στους ειδικούς πίνακες του 
Υ.ΕΘ.Α., για έργα «ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΑ» (για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
του άρθρου 2.α.(2) κατωτέρω), στην διεύθυνση ή στο e-mail της ανωτέρω παρ. 1.δ., όχι 
αργότερα από την καθοριζόμενη ημερομηνία στην κατωτέρω παράγραφο 8.α. 

 
στ. Τα αναγκαία λεπτομερή στοιχεία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού καθώς επίσης 

και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, περιέχονται στα 
τεύχη που θα διανεμηθούν σε εκείνους που θα υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στον 
υπόψη διαγωνισμό και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.α παρακάτω. 
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ζ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1.b (μέθοδος «ONE STEP»), η 
δε ανάδειξη μειοδότη θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13. (Κατακύρωση Συμβάσεων) της 
Διεθνούς Οδηγίας NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition) «διαδικασίες διεθνών μειοδοτικών 
διαγωνισμών ΝΑΤΟ (ICB)» και τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 

α. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής : 
 

(1) Αλλοδαπές εταιρείες με χώρα προέλευσης και έδρα σε ένα από τα κράτη – 
μέλη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 της Διεθνούς Οδηγίας AC/4-D/2261 
(1996 Edition) που συγχρηματοδοτούν το έργο σύμφωνα με την παρ. 1γ ανωτέρω, εφόσον 
έχουν προταθεί από τις αρχές της χώρας τους και αποστείλει εγκαίρως τη «Δήλωση 
Επιλεξιμότητας - DECLARATION OF ELIGIBILITY» με σαφή δήλωση τη διαβάθμιση 
ασφαλείας αυτής σε βαθμό «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», ως ANNEX V της AC/4-D/2261 
(1996 Edition). 

 
(2) Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας 

Οικοδομικών έργων με τάξη πτυχίου 4
η
 και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με 

τάξη πτυχίου 2
η 

και άνω, εγγεγραμμένες στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για ανάληψη έργων «ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΑ» (θα πρέπει να αναφέρεται 
ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής). 

 
(3) Κοινοπραξίες μεταξύ των εταιρειών ή / και των εργοληπτικών επιχειρήσεων 

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
β. Εταιρείες μη εγκεκριμένες από την αρμόδια Αρχή της χώρας τους δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν ούτε αυτόνομα ούτε μέσω κοινοπραξίας. 
 
γ. Εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις από μη κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ ή κράτη - 

μέλη του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του παρόντος έργου δεν 
επιτρέπεται να αποτελούν αναδόχους ή υποαναδόχους ή κατασκευαστές κανενός τμήματος 
της σύμβασης. Καμία εργασία συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του προγράμματος, των 
εργασιών και των υπηρεσιών, δεν θα εκτελείται από άλλον εκτός από τις εταιρείες ή 
εργοληπτικές επιχειρήσεις από κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στη 
χρηματοδότηση του παρόντος έργου και εντός αυτών. Κανένα από τα υλικά ή εξαρτήματα 
μέχρι του επιπέδου αναγνωρίσιμου υποσυγκροτήματος εξοπλισμού, αποτελούμενο από δύο 
ή περισσότερα μέρη, που μπορεί να αγοραστεί και να αντικατασταθεί σαν ένα σύνολο, δεν 
θα κατασκευάζεται ή συναρμολογείται από άλλον εκτός από τις εταιρείες ή εργοληπτικές 
επιχειρήσεις από κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του 
παρόντος έργου και εντός αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διεθνούς Οδηγίας NATO 
AC/4-D/2261 (1996 Edition). 

 
δ. Η κάθε διαγωνιζομένη εταιρεία ή εργοληπτική επιχείρηση επιτρέπεται να 

συμμετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος σε μία και μόνο Κοινοπραξία σύμφωνα 
με την Αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 της Διεθνούς Οδηγίας 
NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition). 

 
ε. Εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν ικανοποιούν έστω και ένα από τα 

κριτήρια της παρ. 2.α. που τις αφορούν, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
ούτε αυτοδύναμα ούτε μέσω κοινοπραξίας. 
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στ. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελείται από δύο ή περισσότερες 
εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις σε Κοινοπραξία, τότε οφείλει να υποδείξει με 
συμβολαιογραφική πράξη τις εταιρείες που συγκροτούν την Κοινοπραξία και παράλληλα να 
δηλώσει το νόμιμο εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του. Αν οι συμβολαιογραφικές αυτές 
πράξεις δεν υποβληθούν την ημέρα του διαγωνισμού, η προσφορά δεν θα θεωρηθεί έγκυρη. 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας ή ο αναπληρωτής του θα εκπροσωπούν όλα τα 
μέλη της Κοινοπραξίας έναντι της Υπηρεσίας. 
 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση έργου κατασκευής ενός νέου υποστέγου 
συντήρησης αεροσκαφών (α/φ) τύπου Boeing Ε-3Α, μεικτού εμβαδού περίπου 3.500,00m

2 

και της επέκτασης του υφιστάμενου δαπέδου στάθμευσης έμπροσθεν του υποστέγου. Το 
υπόστεγο θα χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 1

ου
 

βαθμού ενός (1) α/φ και η είσοδος και έξοδος του α/φ στο υπόστεγο θα γίνεται με τη βοήθεια 
τράκτορα. 

Επιπλέον, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα αναγκαία έργα για τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και τη διευθέτηση της αποστράγγισης της περιοχής 
του έργου. 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν 

ενενήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων τριών Ευρώ (7.196.303,00 €). Η παρούσα σύμβαση 
δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

 

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το έργο θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί μέσα σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

6. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

α. Ο βαθμός ασφαλείας του έργου είναι «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» και θα 
ισχύουν όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας εθνικοί και του ΝΑΤΟ, κύρια η C-M(2002)49. 

 
β. Οι διαγωνιζόμενοι θα προστατεύουν το παρόν έγγραφο και όλα τα σχετικά 

έγγραφα και πληροφορίες, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας εθνικούς ή του ΝΑΤΟ. 
 

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα έχουν ισχύ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΜΗΝΩΝ. 
 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 

α. Πέρας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δικαιολογητικών : 27-05-

2022. 
 

β. Εκτιμώμενος χρόνος διανομής τευχών δημοπράτησης: από 20-06-2022 έως 

01-07-2022. 
 

γ. Εκτιμώμενος χρόνος υποβολής προσφορών : 13-09-2022. 
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δ. Οι παραπάνω ημερομηνίες υπόκεινται σε επικαιροποίηση ανάλογα με την πορεία 

των διαδικασιών του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. 6 και 10 της 
Διεθνούς Οδηγίας NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition) και την προσαρμογή των όρων των 
τευχών δημοπράτησης στις διατάξεις της νέας Εθνικής νομοθεσίας για την ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 
 

Αθήνα,  05-Απρ-2022 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Μ.Υ. με A’ Βαθμό Ιωάννης Στάβαρης 
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ 

ΥΠΤΧΟΣ (Μ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΝΟΣ 

ΔΝΤΗΣ Γ' ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΑ 

 




