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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

  

Επωνυμία Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) 

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

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1011.2040000000.0027 

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 Επγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης 

Σγός (Ο) Τολίκας Στέργιος 

Υπσγός (ΥΟΚ) Αγοραστού Παναγιώτα 

ΜΥ (Δ-Λ) Ελένη Μαστροσπύρου 

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 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

http://www.public.haf.gr/
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Χρηματοδότηση της συμφωνίας πλαίσιο 

Η χρηματοδότηση της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή  
(“εκτελεστικές συμβάσεις”), συνολικού ύψους 17.266.000,00 €, θα γίνει από τις κατ΄ έτος πιστώσεις 
προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ επί του ΑΛΕ 2420304001/ΕΦ 101120401. 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας 
Πλαίσιο 

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο   

   1.3.1.1 Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έναν (1) 
οικονομικό φορέα για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας 
του Α/Φ G-V S/N 678», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 17.262.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ ή 
16.245.365,00 € μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. 

   1.3.1.2 Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV), με τον κωδικό CPV: 50210000-0 «Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και 
συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό». 

   1.3.1.3  Η προς σύναψη συμφωνία αφορά μεικτή σύμβαση υπηρεσιών και προμήθειας, καθώς 
απαιτούνται ταυτόχρονα η παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης των εργασιών των Περιοδικών 
Επιθεωρήσεων, καθώς και η προμήθεια υλικών. Βάσει της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 2 του 
ν.4412/2016,  το κύριο αντικείμενο της σύμβασης καθορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις 
εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη. Συνεπώς, η εν 
λόγω σύμβαση λογίζεται ως σύμβαση υπηρεσιών, καθότι η αξία των υπηρεσιών εκτιμάται σε 
ποσοστό 62% περίπου του συνολικού κόστους. 

    1.3.1.4 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή  «ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ GULFSTREAM (G-V) S/N 678 ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ» η οποία 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Ι» στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής. 

1.3.2 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα 

Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Η προσφορά του κάθε υποψήφιου 
Οικονομικού Φορέα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο (χωρίς καμία εξαίρεση) των απαιτήσεων. 

1.3.3 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

 1.3.3.1 Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠ ανέρχεται στο ποσό των 17.262.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ και μη 
συμπεριλαμβανομένων αυτών ανέρχεται στα 16.245.365,00 € (χωρίς κρατήσεις). Η εκτιμώμενη 
αξία επιμερίζεται ανά έτος με κρατήσεις ως εξής : 

    1.3.3.1.1  1ο έτος: 3.910.000 €. 

    1.3.3.1.2  2ο έτος: 4.492.000 €. 

    1.3.3.1.3  3ο έτος: 8.207.000 €. 

    1.3.3.1.4  4ο έτος:    653.000 €. 

1.3.3.2 Πιο αναλυτικά επί της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της ΣΠ, παρατίθενται τα ακόλουθα 
επιμέρους εκτιμώμενα κόστη ανά είδος εργασιών και υλικών: 
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    1.3.3.2.1 Αξία εργατοωρών (ΕΩ) για τις Προγραμματισμένες Εργασίες (CMP Tasks), ως 
Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ), με εκτιμώμενο κόστος 
873.630 € (χωρίς κρατήσεις). 

       1.3.3.2.2 Αξία Υλικών Προγραμματισμένων Εργασιών, ως Προσθήκη «2» του Παραρτήματος 
«Α» της ΤΠ, με εκτιμώμενο κόστος 2.650.000 €. 

       1.3.3.2.3 Αξία Επιπρόσθετων Προγραμματισμένων Εργασιών (Additional Tasks) με 
εκτιμώμενο κόστος 6.644.000€ (χωρίς κρατήσεις), οι οποίες διακρίνονται ως ακολούθως: 

               1.3.3.2.3.1 Επαναλαμβανόμενες Επιπρόσθετες Εργασίες, ως Προσθήκη «3» του 
Παραρτήματος «Α» της ΤΠ, με εκτιμώμενο κόστος 734.000 €. 

               1.3.3.2.3.2 Τροποποιήσεις και Αναβαθμίσεις Επιχειρησιακού Εξοπλισμού του Α/Φ,  ως 
Προσθήκη «4» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ, με εκτιμώμενο κόστος 1.810.000 €. 

               1.3.3.2.3.3 Αναβαθμίσεις και Βελτιώσεις Μη Επιχειρησιακού Εξοπλισμού του Α/Φ,  ως 
Προσθήκη «5» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ, με εκτιμώμενο κόστος 3.700.000 €. 

       1.3.3.2.4 Αξία για τις Εργασίες Εφαρμογής Τροποποιήσεων μη εγνωσμένων κατά τη σύνταξη 
του παρόντος, με εκτιμώμενο κόστος 400.000 €. Σημειώνεται ότι καθόσον οι εν λόγω 
τροποποιήσεις είναι μελλοντικής έκδοσης, δεν είναι εφικτό το εκτιμώμενο κόστος να επιμεριστεί σε 
εργατοώρες (ΕΩ) και σε υλικά. Ο υπόψη επιμερισμός θα γίνεται σταδιακά κατά τη σύναψη των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων.   

       1.3.3.2.5 Αξία ΕΩ για τις Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Οver & Above), με 
εκτιμώμενο κόστος 2.547.825 € (χωρίς κρατήσεις). 

       1.3.3.2.6 Αξία Υλικών για τις Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Οver & Above), με 
εκτιμώμενο κόστος 3.200.000 € (χωρίς κρατήσεις). 

       1.3.3.2.7 Αξία Μεταφορικών Εξόδων για την μεταφορά των απαιτούμενων υλικών για τις 
Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες, από την πηγή προμήθειάς τους στο/α Επισκευαστικό 
Κέντρο του Αναδόχου, με εκτιμώμενο κόστος 192.000 € (χωρίς κρατήσεις). 

       1.3.3.2.8 Αξία ΕΩ για τις Τεχνικές Μελέτες, με εκτιμώμενο κόστος 138.000 € (χωρίς 
κρατήσεις). 

  1.3.3.3 Δύναται στις Εκτελεστικές Συμβάσεις της ΣΠ να γίνεται ανακατανομή τόσο των επιμέρους 
ποσών που αναλύονται ανά έτος ως §1.3.3.1 καθώς και των εργασιών και υλικών ως §1.3.3.2 της 
παρούσης, εντός της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της ΣΠ. Οι εν λόγω ανακατανομές δεν θα 
απαιτούν την τροποποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

  1.3.3.4 Η αξία των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει ο Οικονομικός Φορέας 
στο πλαίσιο της ΣΠ με την αναθέτουσα αρχή θα ορίζεται ρητώς από την ΠΑ στην πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς στον αντισυμβαλλόμενο Οικονομικό Φορέα. 

 1.3.3.5 Η προσφορά του κάθε υποψήφιου ΟΦ θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο (χωρίς καμία 
εξαίρεση) των απαιτήσεων. 

 1.3.3.6 Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

  1.3.3.7 Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της ΣΠ, θα πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος στη ΣΠ δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης ο 
αντισυμβαλλόμενος στη ΣΠ δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του 
συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

1.3.4 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της ΣΠ ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. Οι εκτελεστικές 
συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της. Η 
ολοκλήρωση εκτέλεσης της τελευταίας Εκτελεστικής Σύμβασης δύναται να συμβεί σε χρόνο πέραν 
της λήξης της ΣΠ.   
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1.3.5 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων 

Η συμφωνία πλαίσιο θα συναφθεί με έναν (1) ανάδοχο οικονομικό φορέα για το σύνολο των 
υπηρεσιών θέματος. Η ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16.  

Για την ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-
πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του. 

1.3.6 Ορισμοί - Συντμήσεις 

Για τη βέλτιστη κατανόηση των αναγραφομένων στην παρούσα, καθορίζονται οι ακόλουθοι 
ορισμοί-συντμήσεις που θα χρησιμοποιούνται εφεξής: 

1.3.6.1 ACB :  Alert Customer Bulletin, «Δελτία Επιθεώρησης Υψηλής Προτεραιότητας», τα 
οποία είναι Δελτία Επιθεώρησης με υψηλόβαθμό προτεραιότητας και άπτονται κρίσιμων θεμάτων 
διασφάλισης ποιότητας (quality assurance), αξιοπλοΐας (airworthiness) ή ασφάλειας πτήσεων – 
εδάφους (flight safety). Τα ACB αντικαθίστανται συνήθως από CB βάσει των ευρημάτων και της 
πολιτικής ποιότητας του εκδότη της ACB. 

1.3.6.2 AD : Airworthiness Directive «Οδηγίες Αξιοπλοΐας», οι οποίες εκδίδονται από την 
αρμόδια υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ήτοι Federal Aviation Authority (FAA), European Aviation 
Safety Authority (EASA) κ.ά., και αφορούν στην επιβεβαίωση της διατήρησης της αξιοπλοΐας του 
επηρεαζόμενου αεροναυτικού προϊόντος.  

1.3.6.3 ASC :  Aircraft Service Change, τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση τροποποιήσεων 
(modifications) και επιθεωρήσεων (inspections) με σκοπό την επιβεβαίωση της ποιοτικής 
κατάστασης του Α/Φ ή την τροποποίησή του για την άρση ελαττωμάτων σχεδίασης ή κατασκευής, 
την αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών και επιδόσεών του ή την μείωση του κόστους 
κύκλου ζωής του Α/Φ.  

1.3.6.4 CB : Customer Bulletin, τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση τροποποιήσεων (modifications) 
και επιθεωρήσεων (inspections) με σκοπό την επιβεβαίωση της ποιοτικής κατάστασης του Α/Φ ή 
την τροποποίησή του για την άρση ελαττωμάτων σχεδίασης ή κατασκευής, την αναβάθμιση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών και επιδόσεών του ή την μείωση του κόστους κύκλου ζωής του Α/Φ  

1.3.6.5 CMP : Computerized Maintenance Program, Πρόγραμμα συντήρησης της 
κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream από το οποίο εξάγονται οι απαιτούμενες εργασίες 
συντήρησης για το Α/Φ και οι αντίστοιχα απαιτούμενες εργατοώρες για την εκτέλεση τους. 

1.3.6.6 CMP Κωδικός  ο οποίος προσδίδεται από τον κατασκευαστή του Α/Φ, αναγράφεται στην 
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία του Α/Φ και ορίζει μονοσήμαντα συγκεκριμένη εργασία 
συντήρησης. 

1.3.6.7 DOA/POA, Part 21 : Design Organization Approval (DOA)/Production Organization 
Approval (POA) είναι η πιστοποίηση για την σχεδίαση και παραγωγή αεροπορικών υλικών κατά 
το μέρος 21 των κανονισμών των αρχών αξιοπλοιμότητας . 

1.3.6.8 EASA :  European Aviation Sefety Agency, Ευρωπαϊκή Αρχή Αεροπορικής Ασφάλειας 
της Πολιτικής Αεροπορίας. 

1.3.6.9 FAA : Federal Aviation Administration, Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ 
για τη ρύθμιση της Πολιτικής Αεροπορίας. 

1.3.6.10 ΟΕΜ : Original Equipment Manufacturer, είναι ο κατασκευαστικός οίκος (ή 
κοινοπραξία) που έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις σχεδίασης και κατασκευής του 
υλικού. Το υλικό μπορεί να είναι είτε επί μέρους ανταλλακτικό, είτε αεροναυτικό προϊόν το οποίο 
διαθέτει πιστοποιητικό τύπου (Type Certificate) ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου 
(Supplemental Type Certificate). Στην περίπτωση του Αεροναυτικού προϊόντος ο ΟΕΜ είναι 
επιφορτισμένος με την απαίτηση έκδοσης τεχνικών δεδομένων που υποστηρίζουν τη διαρκή 
αξιοπλοΐα (continued airworthiness) του αεροναυτικού προϊόντος. 

1.3.6.11 SLOT : Είναι η φυσική θέση ένταξης για εκτέλεση εργασιών σε οργανισμούς παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης σε Α/Φ, η οποία δεσμεύεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 
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συγκεκριμένες εργασίες. Οι οργανισμοί προγραμματίζουν τις εντάξεις μέσων για συντήρηση, 
δεσμεύοντας τις διαθέσιμες θέσεις (slot) στις οποία πρόκειται να εκτελεστούν συγκεκριμένες 
εργασίες. 

1.3.6.12 STC : Supplemental Type Certificate, είναι μια σημαντική τροποποίηση ή επισκευή 
εγκεκριμένη από την αρχή πολιτικής αεροπορίας σε υπάρχον αεροσκάφος και κινητήρα 
πιστοποιημένου τύπου. 

1.3.6.13 Α/Α : Αύξων Αριθμός 

1.3.6.14 Α/Κ : Αεροκινητήρας  είναι ο BR700-710-A1-10 (BR710) της κατασκευάστριας εταιρίας 
Rolls-Royce (RR).  

1.3.6.15 Α/Φ : Αεροσκάφος είναι το G-V υπό S/N 678 της ΠΑ της κατασκευάστριας εταιρείας 
Gulfstream Aerospace Corporation (GAC). 

1.3.6.16 Αναλώσιμα Υλικά (Consumables - Small Materials), είναι τα υλικά που κατά τη 
χρησιμοποίηση τους χάνουν την αρχική τους μορφή, αναλισκόμενα μερικώς η ολικώς. 

1.3.6.17 Απαράβατα Κριτήρια, συνιστούν τους ουσιώδεις όρους και αποτελούν ισχυρές 
απαιτήσεις της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση της 
Συμφωνίας Πλαίσιο και εφόσον οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο υποψήφιος ΟΦ 
απορρίπτεται. 

1.3.6.18 Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες  (Over & Above),  είναι οι εργασίες που 
αφορούν στην αποκατάσταση ευρημάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των αιτούμενων 
εργασιών. Οι Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες, από τη φύση τους, δεν είναι γνωστές 
και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ η 
αναγκαιότητα εκτέλεσής τους από τον Οικονομικό Φορέα σε καμιά περίπτωση δεν απορρέει από 
δική του ευθύνη. Ωστόσο, η εκτέλεσή τους στο πλαίσιο της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (call 
off) από τον Οικονομικό Φορέα που έχει επιλεγεί, είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των 
αιτούμενων εργασιών, την έκδοση των κατά περίπτωση απαραίτητων πιστοποιητικών και την 
απόδοση του συμβατικού αντικειμένου στην ποιοτικά επιθυμητή κατάσταση. Στο πλαίσιο των 
εργασιών αυτών, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η προμήθεια ή η επισκευή υλικών και η ανάλυση 
εργατοωρών από τον Οικονομικό Φορέα, ανάλογα με το είδος και την έκταση των προκυπτόντων 
ευρημάτων. 

1.3.6.19 Εκτελεστική Σύμβαση (Call-Off): Σύμβαση η οποία βασίζεται σε μία συμφωνία-πλαίσιο 
με την οποία και δημιουργείται τελικά η συμβατική δέσμευση για την αγορά προϊόντων ή 
υπηρεσιών συγκεκριμένης ποσότητας ή αξίας. 

1.3.6.20 Έντυπο Συμμόρφωσης: είναι το έντυπο συσχέτισης της προσφοράς με τα στοιχεία της 
τεχνικής προδιαγραφής. Το έντυπο συμμόρφωσης θα υποβάλλεται στην Τεχνική Προσφορά κάθε 
υποψήφιου Αναδόχου, θα είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα και θα περιγράφει τις 
υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις της προσφοράς σε σχέση με κάθε στοιχείο της τεχνικής 
προδιαγραφής και θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (όπου απαιτείται) που 
αποδεικνύουν την συμφωνία της προσφοράς με το αντίστοιχο στοιχείο. 

1.3.6.21 Επισκευαστικό Κέντρο (Service Center), είναι οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου όπου θα 
εκτελεστούν οι εργασίες Εργοστασιακής Συντήρησης του Α/Φ και η αποκατάσταση τυχόν 
ευρημάτων.  

1.3.6.22 ΕΩ : Εργατοώρες (Labor Hour) 

1.3.6.23 Επισκευή δια Ανταλλαγής (Repair & Exchange), είναι η δυνατότητα ανταλλαγής του 
προς επισκευή υλικού με άλλο εύχρηστο ίδιο υλικό, ήτοι με ίδιον Αριθμό υποδείγματος P/N – R/N 
και ίδια Αρχή Σχεδίασης – Κατασκευαστής – Κυβερνητική Αρχή (επωνυμία ή NCAGE) ή υλικό 
ισοδύναμο. Το κόστος επισκευής επ’ ανταλλαγή είναι χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας 
υλικού νέας κατασκευής και διαφοροποιείται αναλόγως της ποιοτικής κατάστασης αμφοτέρων του 
εύχρηστου υλικού αντικατάστασης και του προς επισκευή επ’ ανταλλαγή αντικατασταθέντος 
υλικού. 

1.3.6.24 Ισοδύναμο Υλικό, είναι το προσφερόμενο υλικό, το οποίο διαθέτει τα ίδια φυσικά, τεχνικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες επιδόσεις, ήτοι συμμορφώνεται πλήρως με τις 





 

Σελίδα 9 

απαιτήσεις της μορφής, της προσαρμογής, της λειτουργικότητας και της διεπαφής (Form, Fit, 
Function and Interface – F3I), με το ζητούμενο υλικό. 

1.3.6.25 ΟΦ : Οικονομικός Φορέας, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας 
ή ένωση αυτών των προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων 
ή παροχή υπηρεσιών. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο   

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο 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» 

- 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 
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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.4155/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 120/29-5-13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 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 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 Ν.4912/2022 (Α΄ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης».  

- 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. 
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- 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. 2/96667/0026/9-3-12 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία 
δίνονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης που πραγματοποιούνται 
βάσει «συμφωνιών-πλαίσιο». Στην οικεία απόφαση αναφέρεται ότι κατά τη διακήρυξη, την 
κατακύρωση του αποτελέσματος και  την υπογραφή μιας ΣΠ «δεν πληρούνται οι αναγκαίες και 
ικανές συνθήκες της νομικής δέσμευσης, υπό τη δημοσιονομική έννοια» αλλά «σχετική 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα πρέπει να εκδοθεί πριν από την υπογραφή των 
εκτελεστικών συμβάσεων». 

- 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)». 

- 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. 

- 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 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)». 

- Την υπ’ αριθμ. Φ.831/3123/Σ.2230/07 Νοε 22/ΓΕΑ/Δ6 διαταγή με θέμα: «Κράτηση Ύψους 
0,10% για την Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΔΗΣΥ)» 
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- 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. 

- Τη Φ.831/273/Σ.61/20 Ιαν 23/ΔΑΥ/Γ3 (AΔΑ: 63H96-ΒΛΛ) εντολή διενέργειας διαγωνισμού με 
ανοικτή διαδικασία της Αναθέτουσας Αρχής (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης/ΔΑΥ). 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 15η Μαρτίου 2023, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η Μαρτίου 2023, ημέρα 
Τετάρτη 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 24 
Ιανουαρίου 2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ : 23PROC012040719. 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  
182766 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

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: Ψ76Κ6-ΥΤΣ. 

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

 

1.7 Διενέργεια Σύσκεψης Ενημέρωσης Οικονομικών Φορέων 

1.7.1 Λόγω της πολυπλοκότητας και των ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων των  εργασιών των ΠΕ 
του Α/Φ, πριν την κατάθεση προσφορών από τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς, θα λάβει χώρα σύσκεψη ενημέρωσης αυτών, προκειμένου να διευκρινιστούν οι τεχνικές 
λεπτομέρειες. 

1.7.2 Κατόπιν τούτου την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, θα 
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑ [Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40 (4ος 
όροφος) Αμπελόκηποι], η σύσκεψη των υποψηφίων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, 
προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα υποβαλλόμενα ερωτήματα από πλευράς των 
ενδιαφερόμενων. 

1.7.3 Οι ερωτήσεις και απορίες των ενδιαφερόμενων υποψηφίων οικονομικών φορέων που 
αφορούν σε τεχνικές λεπτομέρειες στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, θα πρέπει να 
υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, για 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.public.haf.gr/
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να δοθεί επαρκής χρόνος στην επιτροπή να τις μελετήσει και να προετοιμάσει τις ανάλογες 
απαντήσεις. 

1.7.4 Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα συνταχθεί πρακτικό των συζητήσεων 
(ερωτήσεις – απαντήσεις) από την επιτροπή, το οποίο θα εγκριθεί από τους αρμοδίους φορείς και 
θα διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο 
δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Το υπόψη 
πρακτικό θα αποτελέσει ΕΝΙΑΙΟ και ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ του συνολικού πακέτου της 
διακήρυξης. 

 

1.8 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο, 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 εκτελεστικής 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 των απαιτήσεων της Υπηρεσίας. 
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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. 2023/S 020-056635  Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23PROC012040719), 
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 της συμφωνία πλαίσιο με τα Παραρτήματά της.  

2.1.1.6 Το σχέδιο της εκτελεστικής 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 συμφωνίας 
πλαίσιο, 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/
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, 4.1 και 4.2. 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 ΣΔΣ2, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 73 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 συμβάσεων4. 

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 Ένωσης5. 

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        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
3        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. 
4       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. 

5   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο 
(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 αμετάκλητη6 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 
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 

                                                           
6 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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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. 

- 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:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20167, 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 λειτουργίας8. 

(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,  

(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. 9 

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. 

                                                           
7 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. 
8 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
9 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.  
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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.10 

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 στοιχεία11, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
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. 4412/201612. 

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 συμφωνίας 
πλαίσιο απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν 
να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

                                                           
10 Άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2021. 
11  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 

του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19 
12  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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τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή 
να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την 
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

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 μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία. 

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 την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων ύψους τουλάχιστον 5.180.00,00 €. Οι 
οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, προσαρμόζουν 
αναλογικά τα επί μέρους προαναφερθέντα νούμερα. 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 συμφωνίας-πλαίσιο, ο οικονομικός φορέας ή τυχόν υπεργολάβος του για το αντίστοιχο 
έργο των κατωτέρω παραγράφων, απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριών ετών, κατά ελάχιστο τις εξής εργασίες (ο υπεργολάβος την αντίστοιχη εργασία) :  

  2.2.6.1.1 Προγραμματισμένες εργασίες A και C Check Α/Φ G-V ή πιο διευρυμένα εργασίες 
συντήρησης βάσης (Base Μaintenance) σε Α/Φ G-V. 

  2.2.6.1.2 Εκτέλεση εργασίας αναβάθμισης εσωτερικού καμπίνας επιβατών Α/Φ G-V ή άλλου 
τύπου Α/Φ σε διαμόρφωση VIP, που απαιτεί την έκδοση Supplement Type Certificate κατά ΕASA 
ή FAA. 

  2.2.6.1.3 Εκτέλεση εργασίας αναβάθμισης συστημάτων Αvionics του Α/Φ G-V ή ψυχαγωγίας της 
καμπίνας επιβατών άλλου τύπου Α/Φ σε διαμόρφωση VIP που απαιτεί την έκδοση Supplement 
Type Certificate κατά ΕASA ή FAA. 

2.2.6.2 Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΦ είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του Α/Φ ή η 
κατασκευάστρια εταιρεία χρησιμοποιηθεί ως υπεργολάβος σε κάποιο εκ των έργων, η υποχρέωση 
υποβολής των δηλώσεων της παρούσας παραγράφου παρέλκουν.  

2.2.6.3 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, θα 
πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης, αναλόγως του αντικειμένου που 
πρόκειται να αναλάβουν. 

 

2.2.7 Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Δεν απαιτούνται. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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 αυτούς13. 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.  

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 14. 

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 ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
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 και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

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 

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

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
14 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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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 αρχή15. 

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, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 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), το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ16 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 1. 

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 

                                                           
15      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
16 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.  
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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, 2.2.6 και 2.2.7, 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. 

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 τα 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: 





 

Σελίδα 25 

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.  

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. 
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ε) Για την παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών17, 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 εταιρεία18 19.  

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. 

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: 

                                                           
17 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
18  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). 

19  Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής). 





 

Σελίδα 27 

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 
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 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 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.ΜΗ. 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 αν, 
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 : 
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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 δύο 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 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ο οικονομικός φορέας 
ή τυχόν υπεργολάβος του για το αντίστοιχο έργο των κατωτέρω παραγράφων, απαιτείται 
να έχει πραγματοποιήσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, κατά ελάχιστο τις 
εξής εργασίες (ο υπεργολάβος την αντίστοιχη εργασία), για τις οποίες απαιτείται να 
καταθέσει κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν : 

 α) Προγραμματισμένες εργασίες A και C Check Α/Φ G-V ή πιο διευρυμένα εργασίες 
συντήρησης βάσης (Base Μaintenance) σε Α/Φ G-V. 

 β) Εκτέλεση εργασίας αναβάθμισης εσωτερικού καμπίνας επιβατών Α/Φ G-V ή άλλου 
τύπου Α/Φ σε διαμόρφωση VIP, που απαιτεί την έκδοση Supplement Type Certificate κατά ΕASA 
ή FAA. 

 γ) Εκτέλεση εργασίας αναβάθμισης συστημάτων Αvionics του Α/Φ G-V ή ψυχαγωγίας 
της καμπίνας επιβατών άλλου τύπου Α/Φ σε διαμόρφωση VIP που απαιτεί την έκδοση Supplement 
Type Certificate κατά ΕASA ή FAA. 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα αναφέρονται σε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα, στην 
οποία θα αναφέρονται ο αριθμός σύμβασης του αντικειμένου και η αρχή με την οποία 
υπογράφηκε. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του Α/Φ ή η 
κατασκευάστρια εταιρεία χρησιμοποιηθεί ως υπεργολάβος σε κάποιο εκ των έργων, η υποχρέωση 
υποβολής των δηλώσεων του παρόντος παρέλκουν.  

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 ΓΕΜΗ20,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

                                                           
20      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), 
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εκπροσώπησης21, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.   

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 στα 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 

                                                                                                                                                                                                 
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 

21  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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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 στις 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  
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. 

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. Πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, για την απόδειξη της συνεργασίας των 
οικονομικών φορέων με τις εταιρείες που δηλώνουν κατά την υποβολή της Τεχνικής 
Προσφοράς τους, προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία της μεταξύ τους συνεργασίας, ήτοι 
συμβάσεις ή συμφωνητικά, τα οποία θα επισυνάπτονται της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

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 V «Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής 
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επιλογής και αποδεικτικών μέσων» και για την σύνταξη των υπευθύνων δηλώσεων το 
Παράρτημα Χ «Περιεχόμενο υπεύθυνων δηλώσεων που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά 
κατακύρωσης». 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο 

Ως κριτήριο ανάθεσης-ανάδειξης των υποψηφίων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στη 
Συμφωνία-Πλαίσιο, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, συμφώνως με τα προβλεπόμενα σε παρ. 2.4.4 της παρούσας Διακήρυξης. 

Η συμφωνία πλαίσιο θα συναφθεί με έναν (1) ανάδοχο οικονομικό φορέα για το σύνολο των 
υπηρεσιών θέματος. 
 
 
2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία Πλαίσιο 
(“Εκτελεστικές Συμβάσεις”) 

2.3.2.1 Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
συμφωνίας-πλαίσιο και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16. 

2.3.2.2 Οι εκτελεστικές συμβάσεις. που θα ανατίθενται στον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τους 
όρους της ΣΠ. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-
πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του. 

2.3.2.3  Για κάθε ΠΕ και προ της ένταξης του Α/Φ θα  στο Επισκευαστικό Κέντρο (Service Center) 
του ΟΦ θα καταρτίζεται αντίστοιχη αρχική Εκτελεστική Σύμβαση με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο. 
Στην εν λόγω εκτελεστική θα περιλαμβάνονται επιμέρους εργασίες και υλικά που θα επιλέγονται 
από τις Προσθήκες «1» έως «5» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής της 
παρούσας Διακήρυξης και τυχόν νέες εργασίες που θα προκύψουν σύμφωνα με την §Α1.5 της 
Τεχνικής Προδιαγραφής. 

2.3.2.4  O οικονομικός φορέας κατόπιν σχετικής απαίτησης της ΠΑ,  θα εξετάζει την περαιτέρω 
μείωση του χρόνου απόδοσης του Α/Φ κατόπιν διαπραγμάτευσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική του προσφορά της παρ. 2.4.4.1 της παρούσας επί του κόστους των ΕΩ. 

2.3.2.5 Η εκάστοτε αρχική Εκτελεστική Σύμβαση θα τροποποιείται με την ενσωμάτωση τους στο 
συμβατικό κείμενο των απολογιστικών στοιχείων των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above) ως πρόβλεψης της §Α6 της Τεχνικής Προδιαγραφής και Απόκλισης ή 
μη Εκτέλεσης Εργασιών (Deviation or Waiver Report) ως §Α7 της Τεχνικής Προδιαγραφής που 
ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτών. 

 

 

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, για όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες.  

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. 
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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. 

 

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.  

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 
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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 2722 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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. 23 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ24 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. 2690/199925,  

                                                           
22    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 
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". 

23   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 

24     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..». 

25   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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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 δικηγόρο26.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, 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.  

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. 

 

2.4.3 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 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.   

2.4.3.1.2 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα 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, απαιτείται στον (υπο)φάκελο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 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 

                                                           
26   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αρχή ή ΚΕΠ στην οποία οι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει 
ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 
31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 
2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.  

 

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 “Απαιτήσεις Υπηρεσίας” 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 υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

2.4.3.2.2  Ειδικότερα, ο εκάστοτε οικονομικός φορέας απαιτείται να περιλαμβάνει στην 
προσφορά του: 

 2.4.3.2.2.1 Yπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένη 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 στην 
οποία θα δηλώνει :  

  2.4.3.2.2.1.1 Την επωνυμία, την διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
Επισκευαστικού Κέντρου (Service Center) του οικονομικού φορέα όπου θα παραδίδεται το Α/Φ, θα 
εκτελούνται οι ΠΕ και θα παραδίδεται εκ νέου το Α/Φ στην ΠΑ. Μετά την υποβολή της προσφοράς 
απαγορεύεται η αλλαγή του επισκευαστικού κέντρου που δηλώθηκε από τον οικονομικό φορεά, 
εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας ή 
ως §4.6.1 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της 
Αναθέτουσας Αρχής, ενώ για το νέο επισκευαστικό κέντρο, θα πρέπει να ισχύουν όλες οι 
προϋποθέσεις και δυνατότητες που έχουν τεθεί στην ΤΠ. 

  2.4.3.2.2.1.2 Τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τα υλικά, τα οποία θα 
τοποθετούνται επί του Α/Φ, σύμφωνα με την §Α1.12 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας 
Διακήρυξης. 

  2.4.3.2.2.1.3 Τον χρόνο απόδοσης των ΠΕ σύμφωνα με την Προσθήκη «6» του 
Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης. Οι εν λόγοι χρόνοι 
απόδοσης θα εμφανίζονται ίδιοι ή βελτιωμένοι κατά την κατάρτιση των Εκτελεστικών Συμβάσεων.  

  2.4.3.2.2.1.4 Τις επιμέρους εργασίες και υλικά από τις Προσθήκες «1» έως «5» 
που απαιτούν χρόνο υποβολής της απαίτησης από την ΠΑ μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών 
από την επιθυμητή ημερομηνία ένταξης του Α/Φ στο Επισκευαστικό Κέντρο, ώστε να δεσμευτεί 
έγκαιρα το αντίστοιχο Slot ή/και να παραγγελθούν τα απαιτούμενα υλικά από τον οικονομικό 
φορέα, ώστε να μην επηρεαστεί ο χρόνος απόδοσης των ΠΕ (downtime).   

  2.4.3.2.2.1.5 Ότι αποδέχεται την παρουσία δύο (2) στελεχών της ΠΑ ως 
εκπροσώπους της στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του 
Α/Φ στο Επισκευαστικό Κέντρο του οικονομικού φορέα και των τυχόν υπεργολάβων του, σύμφωνα 
με την §Α5 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης. 

  2.4.3.2.2.1.6 Ότι αποδέχεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των ΠΕ την 
μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Επισκευαστικού Κέντρου αρμόδιας επιτροπής της ΠΑ, η οποία 
θα διενεργεί ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ΠΕ, σύμφωνα με την §Α9 της Τεχνικής 
Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης. 

  2.4.3.2.2.1.7 Τα επιμέρους έντυπα τεκμηρίωσης συντήρησης, με τα οποία θα 
συνοδεύεται το αποδιδόμενο Α/Φ, σύμφωνα με την §Α9.2 της Τεχνικής Προδιαγραφής της 
παρούσας Διακήρυξης. 
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  2.4.3.2.2.1.8 Ότι αποδέχεται την εκτέλεση Δοκιμαστικής Πτήσης (Functional Check 
Flight) από πλήρωμα της ΠΑ με αντικείμενο τον λειτουργικό έλεγχο των συστημάτων του Α/Φ, 
κατόπιν έκδοσης του CRS, ως προϋπόθεση για την ποιοτική παραλαβή του, σύμφωνα με την 
§Α9.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης. 

  2.4.3.2.2.1.9 Τις παρεχόμενες εγγυήσεις, σύμφωνα με την §Α10.1 και §Α10.3 της 
Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι 
παρεχόμενες εγγυήσεις της §Α10.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης να 
υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα στην προσφορά του. 

 2.4.3.2.2.2 Πιστοποιητικά από τις κατά τόπους αρχές αξιοπλοΐας και από αντίστοιχες 
αρχές διασφάλισης της ποιότητας ως εξής :  

  2.4.3.2.2.2.1 Maintenance Organization Approval (MOA) EASA Part 145 ή FAA ή 
ισοδύναμο, για το επισκευαστικό κέντρο, από εθνική αρχή αξιοπλοΐας για συντήρηση, το οποίο στο 
προσαρτημένο του προγράμματος έγκρισης (”Approval Schedule”) θα περιλαμβάνεται ο τύπος του 
Α/Φ (G-V) και η δυνατότητα συντήρησής τους σε επίπεδο Βάσης (Base Maintenance), σύμφωνα 
με την §Α2.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης. 

  2.4.3.2.2.2.2 AS/EN 9110 ή ισοδύναμο για το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες συντήρησης Α/Φ και διαρκούς αξιοπλοΐας, σύμφωνα με την 
§Α2.2 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας Διακήρυξης. 

  2.4.3.2.2.2.3 Σχεδιασμού DOA – EASA Part 21 ή ισοδύναμο (Design 
Organizational Approval) και παραγωγής POA – EASA Part 21 ή ισοδύναμο (Production 
Organizational Approval) από εθνική αρχή αξιοπλοΐας, ως §Α2.6 της Τεχνικής Προδιαγραφής της 
παρούσας Διακήρυξης. 

 2.4.3.2.2.3 Ξεχωριστό έντυπο, ως Παράρτημα «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής της 
Διακήρυξης, με το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης (προδιαγραφή – απάντηση –
παραπομπή), με τους όρους του Πίνακα Ανάλυσης Απαιτούμενων Υπηρεσιών ως το Παράρτημα 
«Α» της ΤΠ, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες προβλέψεις : 

  2.4.3.2.2.3.1 Τα φύλλα συμμόρφωσης απαιτείται να περιλαμβάνουν με πληρότητα 
και αναλυτικά τις απαντήσεις σε όλες τις παραγράφους της Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) (μία προς 
μία). 

  2.4.3.2.2.3.2 Έχουν την ίδια ακριβώς σειρά και αρίθμηση παραγράφων– 
υποπαραγράφων με την ΤΠ και η συμπλήρωση απαιτείται να πραγματοποιηθεί με αντίστοιχες 
παραπομπές στα πρωτότυπα φυλλάδια (prospectus) ή τα επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού 
οίκου για το προσφερόμενο είδος. 

  2.4.3.2.2.3.3 Προσφορές, οι οποίες στην ΤΠ ή στο φύλλο συμμόρφωσης – 
τεκμηρίωσης κλπ, είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν τεκμηριωμένα όλες τις 
προϋποθέσεις, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και θα 
αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 

  2.4.3.2.2.3.4 Οι απαντήσεις απαιτείται να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα 
και να περιλαμβάνουν, με λεπτομέρειες όλες τις υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις του 
προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών όρων 
της διακήρυξης. Επιπρόσθετα στις απαντήσεις απαιτείται να γίνεται παραπομπή στο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό που ενδεχομένως απαιτείται από την τεχνική περιγραφή προς τεκμηρίωση. 

  2.4.3.2.2.3.5 Επισημαίνεται ότι το υπόψη φύλλο συμμόρφωσης θα είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό σε ξεχωριστό έντυπο σε μορφή 
αρχείου .pdf εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

 

2.4.3.2.3 Εάν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε εργασία των ΠΕ σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (κατά το άρθρο 131 του N.4412/16), 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 (δηλώσεις 
συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων μέσων και εκτέλεσης κάθε απαιτούμενης 
εργασίας. 

 2.4.3.2.3.3 Να υποβάλλει τα εν ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμα, από τους 
προτεινόμενους συνεργαζόμενους υπεργολάβους 

 2.4.3.2.3.4 Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα : 

Περιγραφή ΠΕ που 
προτίθεται ο οικονομικός 
φορέας να αναθέσει σε 
υπεργολάβο και αξία 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας στην 
συνολική προσφορά 

του οικονομικού φορέα 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου και 

αντίστοιχο 
πιστοποιητικό 

Ημερομηνία 
δήλωσης 

συνεργασίας 

        

        

        

 

2.4.3.2.4 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. 

Για την απρόσκοπτη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό ενθαρρύνονται όπως υποβάλουν τα επιμέρους ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή 
συμπιεσμένου φακέλου (π.χ. zip, rar). 
 

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 Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωτικό να καταθέσει σε ξεχωριστό έγγραφο 
σε μορφή (.pdf) το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως 
επιπλέον δικαιολογητικό εντός του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς προσφορά 
για τα κάτωθι, στην ΣΠ : 

  2.4.4.1.1.1 Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Προγραμματισμένων Εργασιών (CMP 
codes) της Προσθήκης «1» Παραρτήματος «Α» της ΤΠ και για την υποβολή νέων εργασιών ως 
§Α1.5 της ΤΠ, για τις κάτωθι περιπτώσεις απασχόλησης : 

      2.4.4.1.1.1.1 Κανονικού ωραρίου. 

    2.4.4.1.1.1.2 Για υπερωριακή απασχόληση. 

    2.4.4.1.1.1.3 Απασχόληση σε αργίες. 

  2.4.4.1.1.2 Τιμή των Προγραμματισμένων Επιπρόσθετων Εργασιών (Additional Tasks), 
των Προσθηκών «3», «4» και «5» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ, κατόπιν συμπλήρωσης από τον 
οικονομικό φορέα της στήλης «Κόστος σε €» και του εδαφίου «Συνολικό Κόστος σε €» στους 
Πίνακες αυτών.  

    2.4.4.1.1.3 Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above) ως §Α1.4 και §Α1.5  για τις κάτωθι περιπτώσεις απασχόλησης : 

    2.4.4.1.1.3.1 Κανονικού ωραρίου. 
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    2.4.4.1.1.3.2 Για υπερωριακή απασχόληση. 

    2.4.4.1.1.3.3 Απασχόληση σε αργίες. 

   2.4.4.1.1.4 Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) εντός Κανονικού ωραρίου για την εκπόνηση Τεχνικών 
Μελετών (Service and Custom Engineering), ως §Α1.6 της ΤΠ. 

   2.4.4.1.1.5  Ποσοστό επί τοις εκατό (%) πλέον των τρεχουσών τιμών των υλικών που 
βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΟΕΜ του Α/Φ 
(www.mygulfstream.com/partsales) και για τα υλικά του Α/Κ από τους αναρτημένους 
ηλεκτρονικούς καταλόγους του ΟΕΜ του Α/Κ. Η υπόψη πρόβλεψη έχει ισχύ για τα υλικά της 
Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ, για τα υλικά που θα απαιτηθούν για την 
αποκατάσταση ευρημάτων στο πλαίσιο των  Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών και για 
τα υλικά των τροποποιήσεων μελλοντικής έκδοσης §Α1.5 της ΤΠ.  

Το ποσοστό δεν δύναται να υπερβαίνει το 15%. Για τις περιπτώσεις υλικών που δεν 
παρέχονται από τις εταιρείες ΟΕΜ, η αποδοχή της προσφοράς θα γίνεται με βάση στοιχεία που 
διαθέτει ή θα συλλέξει ΠΑ.  

   2.4.4.1.1.6 Ποσοστό επί τοις εκατό (%) πλέον της τιμής των υλικών για τις 
Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Over & Above) και των υλικών των μελλοντικής 
έκδοσης τροποποιήσεων ως ανωτέρω §2.4.4.1.1.5 , η οποία αφορά στο μεταφορικό κόστος των 
εν λόγω υλικών από την πηγή προμήθειάς τους στο Επισκευαστικό Κέντρο του ΟΦ ή/και των 
υπεργολάβων του. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει το 6%. Σημειώνεται ότι, το εν 
λόγω ποσοστό δεν αποτελεί αυτόματη αναπροσαρμογή βασισμένη στην αξία των υλικών, αλλά 
αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της μεταφοράς τους από την πηγή προμήθειάς τους στο 
επισκευαστικό κέντρο του ΟΦ. Η ΠΑ δύναται να ζητήσει δειγματοληπτικά από τον ΟΦ, 
παραστατικά που αντιστοιχούν στο κόστος μεταφοράς των εν λόγω υλικών. 

Οι παραπάνω τιμές της οικονομικής προσφοράς που αφορούν σε υπηρεσίες, θα παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο και για όλες τις 
Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα υπογραφούν εντός της ισχύος αυτής και δεν αναπροσαρμόζονται. 

 2.4.4.1.2 Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει επιπλέον να 
περιλαμβάνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 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 στην οποία θα δηλώνει: 

  2.4.4.1.2.1 Ότι ο αριθμός των ΕΩ που αναγράφονται στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος 
«Α» ανά έκαστη εργασία είναι δεσμευτικός και θα δύνανται να μεταβάλλεται αποκλειστικά προς τα 
κάτω. 

  2.4.4.1.2.2 Ότι οι τιμές των επιμέρους Προγραμματισμένων Επιπρόσθετων Εργασιών 
(Additional Tasks) ως περιγράφονται στις Προσθήκες «3» έως «5» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ 
που θα υποβάλλει στην Οικονομική του Προσφορά θα είναι δεσμευτικές, περιλαμβάνουν το 
σύνολο των απαιτούμενων μελετών, ΕΩ, υλικών και πιστοποιήσεων για την πλήρη αποπεράτωσή 
τους και θα δύνανται να μεταβάλλονται αποκλειστικά προς τα κάτω. Ειδικά για τις εργασίες της 
Προσθήκης «5» του Παραρτήματος «Α» της ΤΟ που αφορούν στην αναβάθμιση του εσωτερικού 
(INTERIOR) του Α/Φ είναι στη διακριτική ευχέρεια των υποψήφιων ΟΦ να παρέξουν περισσότερες 
της μίας επιλογής στην ΠΑ χωρίς διαφοροποίηση της τιμής της οικονομικής τους προσφοράς.  

  2.4.4.1.2.3 Ότι αναλαμβάνει το κόστος, για τα κάτωθι : 

   2.4.4.1.2.3.1 Εξασφάλισης των ειδικών εργαλείων, των συσκευών και του επίγειου 
εξοπλισμού που προβλέπονται από την βιβλιογραφία για την εκτέλεση του συνόλου των ΠΕ ως 
§Α1.9 της ΤΠ. 

   2.4.4.1.2.3.2 Της μεταφοράς των υλικών που θα απαιτηθούν για τις Εργασίες των 
Προσθηκών «1» έως «5» του Παραρτήματος «Α» ως §Α1.11 της ΤΠ. 
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   2.4.4.1.2.3.3 Των αναλώσιμων υλικών και ελαιολιπαντικών τα οποία αντικαθίστανται 
υποχρεωτικά στο πλαίσιο των εργασιών που περιλαμβάνονται Προσθήκες «1» έως «5» του 
Παραρτήματος «Α» ως §Α3.6 της ΤΠ. 

   2.4.4.1.2.3.4 Την μεταφορά των εντύπων- μητρώων του Α/Φ, ως §Α4.3 της ΤΠ. 

   2.4.4.1.2.3.5 Τις εργασίες εξυπηρέτησης του Α/Φ για την ένταξη του στις εγκαταστάσεις 
του Επισκευαστικού Κέντρου και των τυχόν υπεργολάβων του όπου απαιτείται, καθώς και την 
εργασία αφαίρεσης του καύσιμο το οποίο φέρεται εντός δεξαμενών του Α/Φ, το οποίο θα 
προστίθεται στο Α/Φ με την απόδοση του πριν την Δοκιμαστική Πτήση ως §Α4.4 και §Α9.7 της ΤΠ. 

  2.4.4.1.2.4 Ότι κατόπιν αποδοχής της προσφοράς του από την ΠΑ ως §Α3.9 της ΤΠ και την 
υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης θα προβαίνει στην παραγγελία των υλικών που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των ΠΕ τα οποία παρουσιάζουν χρόνο προμήθειας (Lead Time) 
μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην απόδοση του 
Α/Φ. Η εν λόγω απαίτηση δύναται να καλυφτεί από την προκαταβολή κατά την σύναψη των 
εκτελεστικών συμβάσεων ως προβλέπεται στο άρθρο 5.1 της Διακήρυξης. 

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. Οι συμμετέχοντες για λόγους συμβατότητας με την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, θα πρέπει να εισάγουν με καταχώρηση σε αντίστοιχα ηλεκτρονικά 

πεδία βάσει των οποίων παράγεται η οικονομική προσφορά από το Σύστημα, ως τιμή την 

Συγκριτική Τιμή της Προσφοράς, ορθά υπολογισμένη και στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) 

δεκαδικά ψηφία,  η οποία υπολογίζεται ως εξής : 

 

Συγκριτική Τιμή Οικονομικής Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα =  Τιμή Οικονομικής 
Προσφοράς Οικονομικού Φορέα + Τιμή για λόγους Αξιολόγησης του Οικονομικού Φορέα. 

 2.4.4.2.1 Όπου «Τιμή Οικονομικής Προσφοράς Οικονομικού Φορέα» προκύπτει από τα 
αθροίσματα των κάτωθι επιμέρους αξιών : 

    2.4.4.2.1.1 Αξία εργατοωρών (ΕΩ) για τις Προγραμματισμένες Εργασίες (CMP 
Tasks). Τρόπος υπολογισμού: Συνολικός Αριθμός ΕΩ Προγραμματισμένων Εργασιών ως 
Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ ήτοι 4.853,5 ΕΩ Χ [Τιμή ΕΩ Κανονικού Ωραρίου 
Προγραμματισμένων Εργασιών ως §2.4.4.1.1.1.1 ανωτέρω]. 

  +2.4.4.2.1.2 Αξία Υλικών Προγραμματισμένων Εργασιών. Τρόπος υπολογισμού: 
Εκτιμώμενη αξία υλικών ως Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ βάσει τιμοκαταλόγων 
των ΟΕΜ ήτοι 2.304.347 € Χ [ 1 + Ποσοστό προσφοράς επί τοις εκατό πλέον Ηλεκτρονικών 
Καταλόγων ΟΕΜ ως §2.4.4.1.1.5 ανωτέρω]. 

  +2.4.4.2.1.3 Αξία Προγραμματισμένων Επιπρόσθετων Εργασιών. Τρόπος 
υπολογισμού: Άθροισμα των προσφορών επί των επιμέρους εργασιών ως Προσθήκες, «3», «4» 
και «5» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ ως §2.4.4.1.1.2 ανωτέρω). 

  +2.4.4.2.1.4 Αξία εργατοωρών (ΕΩ) για τις Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες  
Εργασίες. Τρόπος υπολογισμού: Συνολικός Εκτιμώμενος Αριθμός Εργατοωρών 
Απρογραμμάτιστων Εργασιών Ο&Α ήτοι 12.132,5 ΕΩ Χ [Τιμή ΕΩ Κανονικού Ωραρίου 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών Ο&Α, ως §2.4.4.1.1.3.1 ανωτέρω]. 

  +2.4.4.2.1.5 Αξία εργατοωρών (ΕΩ) για την εκπόνηση Τεχνικών Μελετών. Τρόπος 
υπολογισμού: Συνολικός Εκτιμώμενος Αριθμός Απρογραμμάτιστων Εργασιών για την εκπόνηση 
Τεχνικών Μελετών (Service and Custom Engineering) ως §Α1.6.4 της ΤΠ, ήτοι 200 ΕΩ Χ [Τιμή ΕΩ 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών Ο&Α για την εκπόνηση τεχνικών μελετών 
(Engineering Order) εντός Κανονικού ωραρίου, ως §2.4.4.1.1.4 ανωτέρω]. 

  +2.4.4.2.1.6 Αξία Υλικών Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών Ο&Α. 
Τρόπος υπολογισμού: Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Υλικών η οποία εκτιμάται στα 2.782.608 € Χ [1 + 
Ποσοστό επί τοις εκατό πλέον Ηλεκτρονικών Καταλόγων ως §2.4.4.1.1.5 ανωτέρω]. 
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  +2.4.4.2.1.7 Αξία μεταφορικών εξόδων Υλικών Απρογραμμάτιστων Εργασιών Ο&Α 
Τρόπος υπολογισμού:  [Αξία ανωτέρω §2.4.4.2.1.6, σε € Χ (Ποσοστό επί τοις εκατό συμφώνως 
§2.4.4.1.1.6 ως ανωτέρω]. 

  +2.4.4.2.1.8 Αξία εφαρμογής τροποποιήσεων μη εγνωσμένων κατά τη σύνταξη του 
παρόντος. Η εν λόγω αξία καθόσον δεν δύναται να επιμεριστεί σε υλικά και ΕΩ δεν 
αποτελεί αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων 
και το προϋπολογισθέν κόστος των 400.000 € θα προστεθεί στις ανωτέρω αξίες 
προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό κόστος της προσφοράς έκαστου οικονομικού 
φορέα.   

Ως απαράδεκτη θα απορρίπτεται κάθε οικονομική προσφορά στην οποία η «Τιμή Οικονομικής 
Προσφοράς Οικονομικού Φορέα» ως ανωτέρω §2.4.4.2.1, υπερβαίνει την εκτιμώμενη συνολική 
αξία της ΣΠ, η οποία ανέρχεται στα 16.245.365 € (χωρίς κρατήσεις), ενώ συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ ανέρχεται στα 17.262.000 €. 

 2.4.4.2.2 Όπου «Τιμή για λόγους Αξιολόγησης του Οικονομικού Φορέα» θα 
υπολογίζονται για την αξιολόγηση των οικονομικών φορέων και μόνο, δεν θα συμπεριλαμβάνονται 
στην τελική προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα, καθώς θα βαρύνουν την ΠΑ ως το 
άθροισμα των κάτωθι: 

    2.4.4.2.2.1 [Αριθμός Εντάξεων στο Επισκευαστικό Κέντρο του οικονομικού φορέα κατά 
την διάρκεια της ΣΠ, το οποίο εκτιμάται σε πέντε (5) φορές συμφώνως του προγραμματισμού της 
Προσθήκης «6» του Παραρτήματος «Α»  της ΤΠ] Χ [Κόστος Μεταφοράς Α/Φ (ΚΜΑ)] , όπου : 

   Κόστος Μεταφοράς Α/Φ (ΚΜΑ) είναι το κόστος μεταφοράς του Α/Φ το οποίο 
αποτελείται από το κόστος μετάβασης του Α/Φ από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνα στις 
εγκαταστάσεις του επισκευαστικού κέντρου του υποψηφίου οικονομικού φορέα και επιστροφή, που 
βαρύνει την ΠΑ, λαμβανομένων υπόψη των αεροδιαδρόμων που υποδεικνύονται από τους 
διεθνείς κανόνες αεροπλοΐας (ETOPS 180 min), τη μέση ταχύτητα το Α/Φ η οποία ανέρχεται σε 
0,81Μ ή 1000 Km/h και το κόστος ώρας πτήσης (ΚΩΠ), όπως αυτό προσδιορίζεται στο ΦΕΚ τ.Β΄ 
2253/09-05-2022 ήτοι 4.799,45 €. Το κόστος μεταφοράς (ΚΜΑ) υπολογίζεται από τον μαθηματικό 
τύπο: 

ΚΜΑ = 
Κόστος Ώρας Πτήσης 

(ΚΩΠ) 4.799,45 €  
χ 

10 Χ (Απόσταση Επισκευαστικού Κέντρου 
από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας σε 

Κm) 

Μέση Ταχύτητα 1000 Km/h 

Στην ανωτέρω τιμή θα προστεθούν για λόγους οικονομικής αξιολόγησης των 
υποψηφίων οικονομικών φορέων και οι τυχόν πτήσεις μετάβασης και επιστροφής του Α/Φ 
στα επισκευαστικά κέντρα των υπεργολάβων των οικονομικών φορέων. 

  +2.4.4.2.2.2 Ποσοτικοποίηση του Χρόνου Απόδοσης του Α/Φ, που υπολογίζεται με τον 
ακόλουθο τύπο: 

Ποσοτικοποίηση 
του Χρόνου 

Απόδοση του 
Α/Φ   = 

(Ημερολογιακές Ημέρες 
Απόδοσης του Α/Φ) Χ 1,05 

Χ [Κόστος Ώρας Πτήσης 
(ΚΩΠ) 4.799,45 €] 

+ 

Ημερολογιακές 
Ημέρες Απόδοσης 

του Α/Φ  χ 39.360.000 

21.900  

Όπου: 

2.4.4.2.2.2.1 Ημερολογιακές Ημέρες Απόδοσης του Α/Φ: Θα συμπληρώνεται με 
βάση τη προσφορά του οικονομικού φορέα ως §2.4.3.2.2.1.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

2.4.4.2.2.2.2 Συντελεστής 1,05: Είναι οι ώρες πτήσεις του Α/Φ ανά ημέρα με 
βάση το σύνολο των ωρών που έχει συσσωρεύσει έως σήμερα. 

2.4.4.2.2.2.3 Κόστος Ώρας Πτήσης (ΚΩΠ): Προσδιορίζεται στο ΦΕΚ τ.Β΄ 
2253/09-05-2022 και ανέρχεται σε 4.799,45 €. 
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2.4.4.2.2.2.4 Συντελεστής 21.900: Είναι ο συνολικός χρόνος σε ημέρες (365 
ημέρες Χ 60 έτη) του κύκλου ζωής του Α/Φ. 

2.4.4.2.2.2.5 Συντελεστής 39.360.000: Είναι το κόστος αγοράς του Α/Φ 

 

2.4.4.3 Επισημαίνεται ότι, η τιμή που θα προκύψει από την εφαρμογή του τύπου της 
παραγρ. 2.4.4.2 ανωτέρω θα καταχωρηθεί στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και ο τρόπος 
υπολογισμού της θα πρέπει να αναγραφεί σε ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή (.pdf) το οποίο 
θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός 
του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 

Για την απρόσκοπτη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό ενθαρρύνονται όπως υποβάλουν τα επιμέρους ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή 
συμπιεσμένου φακέλου (π.χ. zip, rar). 

 

2.4.4.4 Ως κριτήριο ανάθεσης-ανάδειξης μειοδότη οικονομικού φορέα για τη συμμετοχή του στη 
Συμφωνία Πλαίσιο ορίζεται  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, ως αναλύεται ανωτέρω. 

2.4.4.5 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. 

2.4.4.6 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

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

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 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 παρέτειναν 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 
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σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

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 και 2.2.5, 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 ΕΔΔ, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 05η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 πμ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 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 ΕΣΗΔΗΣ 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 εξακριβώσιμα27. 

Ειδικότερα : 
 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔΔ) προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
β) Επίσης η ΕΔΔ προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Τα ανωτέρω πρακτικά κοινοποιούνται αρμοδίως από το Τμήμα Διενέργειας 
Διαγωνισμών της ΥΠ/ΠΑ, μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

                                                           
27     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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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 απόφαση28. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 
κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

3.1.2.2 Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα 
ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») 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 στην 
παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης 
των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η ΥΠ/ΠΑ, για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής, 
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 των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.  

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

Για την απρόσκοπτη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο προσωρινός 
ανάδοχος ενθαρρύνεται όπως υποβάλλει τα επιμέρους ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή 
συμπιεσμένου φακέλου (π.χ. zip, rar). 

 
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.  

                                                           
28  Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 

αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως 
ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
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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 (εφόσον απαιτείται) και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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 και 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 
(εφόσον απαιτείται).  

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) 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.  
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας πλαίσιο  

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 
του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της 
οικονομικής προσφοράς).  

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 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 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 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 λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, 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 ΕΑΔΗΣΥ και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση 
επί της 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 ΥΠ/ΠΑ για λογαριασμό της 
αναθέτουσας αρχής προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να 
προσέλθει για υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η συμφωνία πλαίσιο θεωρείται 
συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

3.3.4 Πριν την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο 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». 

3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη συμφωνία πλαίσιο 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 

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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να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.3.6 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/ους (εφόσον 
απαιτείται), 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 Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 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   

(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 ΕΑΔΗΣΥ 
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 ΕΑΔΗΣΥ 
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 
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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 ΕΑΔΗΣΥ, 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 . 

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 ΕΑΔΗΣΥ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικoύ Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής29. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα 
αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει 
εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ 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 ΕΑΔΗΣΥ 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.30 

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 

                                                           
29 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».  

30 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου.31 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, 
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.32 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

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 

                                                           
31 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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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 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

4.1.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-
πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της 
συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, 
εκτός ΦΠΑ.  

4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο ή να  είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙV 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. 

4.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων. 

4.1.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι μεγαλύτερος 
κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της συμφωνίας πλαίσιο. 

4.1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.6, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει  να καταθέσει μέχρι την υπογραφή 
της τροποποιημένης συμφωνίας-πλαίσιο, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από 
τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ή παρατάσεών της. 

4.1.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-
πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων 

4.2.1 Για την υπογραφή της εκτελεστικής 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 εκτελεστικής σύμβασης (βάσει του Π/Υ της 
Διακήρυξης), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται 
μέχρι και την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.  

4.2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της εκτελεστικής σύμβασης ή να είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος IV 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. 

4.2.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της  εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. 

4.2.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των 
υλικών και των υπηρεσιών.  
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4.2.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά την παράγραφο 4.6, 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 εκτελεστικής σύμβασης.  

4.2.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

4.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

4.3.1  Απαιτείται η προσκόμιση «εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 
των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των  
υλικών και υπηρεσιών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
 
  4.3.1.1 Θα έχει χρονική χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης 
εγγύησης (6 μήνες ή 300 ΩΠ για τις υπηρεσίες και 12 μήνες ή 600ΩΠ για τα υλικά) πλέον δύο (2) 
μήνες (ανεξαρτήτως της επιμέρους συμβατικής αξίας εργασιών-υλικών), πλέον  τριών (3) μηνών.  
 
  4.3.1.2  Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής 
αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.  
 
 4.3.2  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. 
 

4.4 Εγγύηση προκαταβολής 

 

4.4.1  Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον ανάδοχο μέχρι 
ποσοστού 50% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, εφόσον τούτο ζητηθεί με την οικονομική 
προσφορά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 200 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση 
χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2.2 της παρούσας, απαιτείται από τον 
ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «ΙV» της Διακήρυξης. 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. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

4.4.2 Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής 
επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

 4.4.3 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
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4.5  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο καθώς και των Εκτελεστικών Συμβάσεων εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας. 

 

4.6 Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

4.6.1. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για τις Αναθέτουσες Αρχές, να 
αγοράζουν, μέσω αυτής, αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.  

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη 
σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν 
δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται 
αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων / μη παροχής του 
συνόλου των υπηρεσιών που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο θα ανατίθενται σύμφωνα 
με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία πλαίσιο.  

Θα είναι δυνατή η σύναψη άνω της μιας εκτελεστικής σύμβασης εντός του ιδίου έτους από την 
υπογραφή της προηγούμενης εκτελεστικής σύμβασης και εντός της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.6.2 Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής 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.  

4.6.3 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. 

 

4.7 Υπεργολαβία 

4.7.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.7.2 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. 

 

4.8 Τροποποίηση συμφωνίας πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους  

4.8.1 Τροποποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων 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 της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

4.8.2 Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται ότι ενέχουν σιωπηρή 
τροποποίηση της Σ.Π και των Ε.Σ ή οιουδήποτε όρου αυτών. Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή 
αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται 
ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. 

4.8.3 Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου της συμφωνίας- πλαίσιο ή τμήματος αυτής, σύμφωνα με 
το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 4.9, πλην αυτού της περ. 4.9.1.1,  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης και να του προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο ή τμήματος αυτής, ανά 
περίπτωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 
προσφορά  του έκπτωτου αναδόχου (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). Η συμφωνία- πλαίσιο ή τμήμα 
αυτής ανατίθεται, 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. 

 

4.9 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας πλαίσιο και Εκτελεστικών 
Συμβάσεων  

4.9.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
τους, εφόσον: 

 4.9.1.1 Η συμφωνία-πλαίσιο ή/και οι εκτελεστικές συμβάσεις έχουν υποστεί ουσιώδη 
τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά την έννοια της παρ. 4 
του άρθρου 132  του Ν.4412/2016. 

 4.9.1.2  Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των 
εκτελεστικών συμβάσεων, 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 σύμβασης, 

 4.9.1.3  Η συμφωνία-πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις δεν έπρεπε να έχουν ανατεθεί 
στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και 
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την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 4.9.1.4 Ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας-
πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 
2.2.3.1 της παρούσας, 

 4.9.1.5 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. 

 4.9.1.6 Ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.6.3 της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα σχέδιο συμφωνίας πλαίσιο. 

4.9.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο εφόσον 
δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διακίνηση των υλικών ή κριθεί ως ασύμφορη για 
την εκτέλεση του έργου της ή υπογραφεί Διακλαδική Συμφωνία-Πλαίσιο που να καλύπτει πλήρως 
τις απαιτήσεις της ΠΑ. 

 

4.10 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη συμφωνία-πλαίσιο  

4.10.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
4.10.1.1  Αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης εντός της 
τεθείσας προθεσμίας.  
 
4.10.1.2 Κηρυχθεί έκπτωτος από εκτελεστική σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο. 

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, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής, ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. 
 
 

4.11 Επισημάνσεις κατά την υλοποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.11.1 Η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα : 

 4.11.1.1 Μονομερούς λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής, 
σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην 
υλοποίησή της ή θα κριθούν ασύμφορες. 
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 4.11.1.2 Τροποποίησης όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής, 
εφόσον απαιτηθεί και προβλέπεται τούτο στους συμβατικούς όρους της διακήρυξης, κατόπιν 
κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλόμενων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

4.11.2 Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/Συμφωνία Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής, αφενός είναι δεσμευτική 
για τον ΟΦ, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
για την ΠΑ. 

4.11.3 Άπαντες οι όροι της Συμφωνίας Πλαίσιο θεωρούνται ουσιώδεις. 

4.11.4 Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές Συμβάσεις κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο στηρίζονται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4.11.5 Σε περίπτωση που η Συμφωνία Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα υπογραφούν 
καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια 
συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

4.11.6 Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. Οι διαφορές που αφορούν σε ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, 
υπάγονται στη δικαιοδοσία του αρμόδιου Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η 
Σύμβαση. 

4.11.7 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ως προς την ερμηνεία και 
την εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο σε όλη τη διάρκεια της και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
αυτής, η διαφορά θα τίθεται, κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών, υπό την κρίση των 
αρμόδιων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η απόφαση 
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφότερους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των 
συμβαλλόμενων καταδικαζόμενο. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

5.1 Τρόπος πληρωμής33  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την Υπηρεσία Προμηθειών της ΠΑ, σε ευρώ (€), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/2016. 

5.1.2 Ειδικότερα, η πληρωμή θα γίνεται είτε :   

 5.1.2.1 Στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού 
αντικειμένου (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16) από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. Ο εν 
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

 5.1.2.2  Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της 
συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. 
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το 
χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την 
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες34 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων. 

5.1.3  Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με 
μέριμνα της αρμόδιας Μονάδας της 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 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών που 
εκτελέστηκαν στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση του. Επισημαίνεται ότι το πρωτόκολλο θα υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή της 
ΠΑ και τον ορισμένο εκπρόσωπο του ΟΦ, ως §Α9.8 της ΤΟ, ενώ θα αναγράφονται αναλυτικά, 
μεταξύ άλλων, τα αναλώσιμα υλικά καθώς και αυτά που τοποθετούνται μέσω ανταλλαγής των 
παλιών με νέα. 

 5.1.3.2 Γραμμάτια εισαγωγής για όσα νέα επιπλέον υλικά κύκλου επισκευής χρησιμοποιηθούν. 
Για τα αναλώσιμα υλικά καθώς και αυτά που τοποθετούνται μέσω ανταλλαγής των παλιών με νέα, 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίων εισαγωγής, προς 
εφοδιαστική τακτοποίηση, αλλά καταγραφή αυτών στο πρωτόκολλο ποιοτικής – ποσοτικής 
παραλαβής των εργασιών του Αφους.  

 

                                                           
33 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 

του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων 

34 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της. 
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 5.1.3.3 Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 

 5.1.3.4 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. 

 5.1.3.5 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). 

 5.1.3.6 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 
5.1.3.4 και 5.1.3.5 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5.1.4 Σε περίπτωση που απαιτείται η εκτέλεση απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών (Over 
& Above) εργασιών, η εξόφληση του ΟΦ δύναται να εκτελείται τμηματικά σε δύο στάδια, 
εκτελώντας τις κάτωθι πληρωμές : 

 5.1.4.1 Των Προγραμματισμένων Εργασιών (CMP code) και Προγραμματισμένων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Additional Tasks), μετά την παραλαβή του Α/Φ ως §6.2, 6.3 της 
παρούσας και εφόσον απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης ως §2.3.2.5 
της παρούσας. 

 5.1.4.2 Των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above) που προκύψουν με 
την εν νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών της §6.3.9 της παρούσας και μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας τροποποίησης ως §2.3.2.5 της παρούσας για τις εν λόγω εργασίες. 

5.1.5 Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 5.1.5.1 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας κλπ.). 

 5.1.5.2 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της 
παραλαβής των υλικών και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει 
τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία 
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, εφόσον 
έχουν προσκομιστεί και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

5.1.6 Η ΠΑ δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του ΟΦ όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα 
αυτού όπως μη έγκαιρη παράδοση, σε λανθασμένη έκδοση, σε συμβατικές παραβάσεις των 
τιμολογίων και των πιστοποιητικών της §Α9 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας. 

5.1.7 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον : 

 5.1.7.1 Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων 
ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον παρέχοντα την προμήθεια ανάδοχο. 

 5.1.7.2 Με φόρους, δασμούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 
καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων. 

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

 5.1.8.1 Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση των ειδών. 

 5.1.8.2  Ο ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 
δικαιολογητικά. 

5.1.9 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» 
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(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. 

5.1.10 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. 

5.1.11 Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, 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 (ΕΑΔΗΣΥ) 0,1% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,003% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΥ 0,0006% 

Σύνολο 6,2476% 

 

5.1.12  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, υπολογιζόμενος ως εξής:  

Π.Φ.Ε. = [Καθαρή Αξία – (Κρατήσεις 6,2476% x Καθαρή Αξία)] x 4% ή 8%, ανά περίπτωση για την 
προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση και δεν έχουν φορολογική 
κατοικία στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1120/25 Απρ 14, 
όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 3 παραγρ. 2 και του άρθρου 5 
παραγρ. 1 περ. ε’ του Ν 4172/2013. Προς τούτο θα προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητώς δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση και φορολογική κατοικία στην ημεδαπή. 

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση ή φορολογική κατοικία 
στην Ελλάδα τότε ο φόρος εισοδήματος παρακρατείται από την ΠΑ και αποδίδεται κατά την 
εξόφληση αρμοδίως, υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). 

Εάν υφίσταται διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη χώρα 
προέλευσης του αλλοδαπού οικονομικού φορέα τότε αυτή προσκομίζεται μερίμνη του οικονομικού 
φορέα στην Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωμή, μαζί με την αίτηση για την εφαρμογή της εν 
λόγω διακρατικής σύμβασης, υπογεγραμμένη και κατάλληλα συμπληρωμένη, ώστε να ενημερωθεί 
η αρμόδια ΔΟΥ για το ποσό του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε από την ΠΑ.   

5.1.13 Το αντικείμενο της σύμβασης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2859/2000.  

5.1.14 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 ως 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 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 
και την παράγραφο 6.1 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/201635 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) 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 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. 

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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας 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, 

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. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των εκτελεστικών 
συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη Οικονομικού Φορέα ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες), 
6.1 (Διάρκεια Συμφωνίας-Πλαίσιο-Εκτελεστικής Σύμβασης), 6.3 (Απόρριψη παραδοτέων – 
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 δ΄ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221   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. 

 

5.5 Ασφάλιση Eιδών 

5.5.1 Οι υποψήφιοι ΟΦ θα εξασφαλίσουν ότι θα υφίστανται σε ισχύ όλες οι απαιτούμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των, προσκομίζοντας αντίγραφο 
Ασφαλιστήριου Συμβολαίου κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, το οποίο να καλύπτει το 
υπό συντήρηση Α/Φ της ΠΑ, ύψους τουλάχιστον τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00€).  

5.5.2 Επισημαίνεται σχετικά ότι με την υπογραφή της κατ΄ έτος Εκτελεστικής Σύμβασης, ο ΟΦ 
υπέρ των οποίων κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, οφείλουν να καταθέσουν εν 
ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα ανωτέρω. Σε περίπτωση λήξης του 
ασφαλιστηρίου, οι ΟΦ δεσμεύονται να προσκομίσουν αντίγραφο του νέου σε χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των (5) εργάσιμων ημερών. 
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5.6 Διαδικασίες Σύναψης των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

5.6.1 Η συμμετοχή στη Συμφωνία-Πλαίσιο και οποιοδήποτε όφελος απορρέει από το γεγονός 
αυτό, ανακαλείται αμέσως, στην περίπτωση που ο εκάστοτε προσφέρων έχει κληθεί αλλά δεν έχει 
προσέλθει για να υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο εντός της τακτής προθεσμίας ή/και δεν έχει 
υποβάλει τα ζητούμενα αποδεικτικά ή/και πιστοποιητικά επιφυλασσομένων των κυρώσεων. Σε 
αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει το σχετικό μέρος του διαγωνισμού 
στον επόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τους κανονισμούς (άρθρο 105, παραγρ. 5 του Ν. 
4412/2016).  

5.6.2 Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή θα καλείται ο 
ανάδοχος για υποβολή συγκεκριμένης προσφοράς βάσει των όρων της παρούσας για την προς 
ανάθεση με την εκτελεστική σύμβαση προμήθεια. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής συμβάσεως ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από το Δημόσιο. 

5.6.3 Για τη σύναψη των εκτελεστικών της Συμφωνίας-Πλαίσιο συμβάσεων συγκροτούνται 
επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης προσφοράς με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής από 
κατάλληλο προσωπικό. Οι εν λόγω επιτροπές υποχρεωτικά κοινοποιούν στην Αναθέτουσα Αρχή 
τα σχετικά πρακτικά. 

5.6.4 Το νομικό πλαίσιο που θα διέπει το στάδιο αυτό θα καθορίζεται με την έκδοση απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής, αναλόγως της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και των εκάστοτε ισχυουσών 
χρηματικών ορίων εφαρμογής των οικείων διατάξεων. 

5.6.5 Οι εκτελεστικές συμβάσεις. που θα ανατίθενται στον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τους 
όρους της ΣΠ. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
διαβουλεύεται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-
πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του. 

5.6.6 Στην περίπτωση που όλοι οι όροι δεν καθορίζονται στη ΣΠ και απαιτείται η διενέργεια 
διαβούλευσης, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα που έχει 
υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο, πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την εκτέλεση υπηρεσιών 
θέματος ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.  

5.6.7 Η προθεσμία της πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης. 

5.6.8 Ο οικονομικός φορέας υποβάλει ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος, την οικονομική του προσφορά καθώς και επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία ορίζονται αναλυτικά  κατά την πρόσκληση για την 
διενέργεια των εκτελεστικών συμβάσεων. 

5.6.9 Αν ο συμμετέχοντας στη ΣΠ δεν υποβάλει προσφορά στο νέο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ 
του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και η Αναθέτουσα Αρχή τον 
κηρύσσει έκπτωτο.  

5.6.10 Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν. 4412/2016, η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή με εισήγησή της τα 
κατωτέρω : 

 5.6.10.1 Κατακύρωση των υπηρεσιών θέματος. 

 5.6.10.2 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

5.6.11 Ειδικότερα, ο οικονομικός φορέας, υπέρ του οποίου πρόκειται να κατακυρωθούν τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ή της διαβούλευσης που διενεργούνται πριν από κάθε 
εκτελεστική σύμβαση, οφείλει να καταθέσει επικείμενων των κατακυρωτικών αποφάσεων: 

 5.6.11.1 Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατά την παρ. 2.2.9.2 της παρούσας.  

 5.6.11.2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
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δηλώνει ότι εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια επιλογής, τους όρους, τις απαιτήσεις και τις 
προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 09/23 Διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία-Πλαίσιο.  

 5.6.11.3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, δια των 
νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης,  με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καμία 
μεταβολή στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης, τα οποία υπεβλήθησαν σε προγενέστερο στάδιο 
του οικείου διαγωνισμού. 

 5.6.11.4 Προ της υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης: 

  5.6.11.4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης με τη μορφή εγγυητικής 
επιστολής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της Π/Υ της Διακήρυξης (άρθρο 72 παραγρ. 6 του 
Ν. 4412/2016). 

  5.6.11.4.2 Αποδεικτικό έγγραφο τραπέζης στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός 
λογαριασμού (IBAN) και θα διενεργούνται οι πληρωμές. 

 

5.7 Κατάρτιση και Εκτέλεση εκτελεστικών συμβάσεων  

5.7.1 Για τη διαμόρφωση των προς υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή 
μεριμνά για τη συμπλήρωση των στοιχείων της κατακυρωθείσας προσφοράς του οικονομικού 
φορέα κατά τον προηγηθέντα διαγωνισμό και το στάδιο call – offs ή την προηγηθείσα 
διαβούλευση. Δεν είναι δυνατή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα. Τυχόν υποβολή σχεδίων εκτελεστικών συμβάσεων από τον 
οικονομικό φορέα μαζί με την προσφορά του δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

5.7.2 Ενδεικτικό σχέδιο των εκτελεστικών συμβάσεων επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως 
Παράρτημα VΙII. 

5.7.3 Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη εκτελεστική σύμβαση σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 39 και 105 του Ν. 4412/2016. 

5.7.4 Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή θα καλείται ο 
ανάδοχος για υποβολή συγκεκριμένης προσφοράς βάσει των όρων της παρούσας για την προς 
ανάθεση με την εκτελεστική σύμβαση προμήθεια. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής συμβάσεως ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από το Δημόσιο. 

5.7.5 Είναι δυνατή η σύναψη άνω της μιας εκτελεστικής σύμβασης εντός του ιδίου έτους από την 
υπογραφή της προηγούμενης εκτελεστικής σύμβασης και εντός της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.7.6 Οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν στο πλαίσιο της Σ.Π, θεωρείται ότι 
εκτελέστηκαν όταν:  

 5.7.6.1 Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους ή, σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, τ 
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 στη διακήρυξη.  

 5.7.6.2 Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

 5.7.6.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

 5.7.6.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Διάρκεια Συμφωνίας Πλαίσιο - Εκτελεστικής Σύμβασης 

6.1.1 Η διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της ή μέχρι να αναλωθεί η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της τετραετίας.  

6.1.2 Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της και από τα δύο μέρη  ή μέχρι να αναλωθεί η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της, 
όποιο επέλθει πρώτο. 

6.1.3 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου36. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 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, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2 της παρούσας. 

6.2 Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

6.2.1 Χρόνος παράδοσης : Ο OΦ θα ολοκληρώνει τις εργασίες των ΠΕ και την αποκατάσταση 
τυχόν ευρημάτων εντός των χρονικών περιορισμών που έχουν καθοριστεί στην κατάρτιση έκαστης 
Εκτελεστικής Σύμβασης. Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου, ως πρώτη ημέρα θα 
θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ένταξη του Α/Φ στο επισκευαστικό κέντρο.  

6.2.2 Τόπος παράδοσης:  

 6.2.2.1 Η παράδοση του Α/Φ θα πραγματοποιηθεί στο επισκευαστικό κέντρο του ΟΦ ή στις 
εγκαταστάσεις του υπεργολάβου.  

 6.2.2.2 Η παράδοση των μητρώων του Α/Φ από τον Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, ως §Α9.10 της 
ΤΠ θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις της 112 ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας) με ευθύνη και 
έξοδα του Οικονομικού Φορέα. 

6.2.3 Τρόπος παράδοσης: Ο ΟΦ αποδέχεται την εκτέλεση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
του Α/Φ από αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ στο επισκευαστικό κέντρο ή στις εγκαταστάσεις του 
υπεργολάβου, η οποία θα θεωρείται ολοκληρωμένη με την έκδοση των απαιτούμενων εντύπων ως 
§Α9.2 της ΤΠ, της επιτυχούς ολοκλήρωσης πτήσης δοκιμής και της αποδέσμευσης του Α/Φ για 
πτήσεις. 

6.3 Παραλαβή Συμβατικών Υπηρεσιών Α/Φ 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
6.3.2 Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία παραλαβής του Α/Φ, θα διενεργείται για λογαριασμό της 
ΠΑ, από την ορισμένη επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή θα μεταβαίνει 
στις εγκαταστάσεις του ΟΦ, όπου θα βρίσκεται το υπό παραλαβή Α/Φ, στην ημερομηνία που θα 
έχει καθοριστεί από τον ΟΦ για την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης. 
 
6.3.3 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των ΠΕ, ο ΟΦ θα παραδίδει το Α/Φ συνοδευόμενο 
από: 

                                                           
36 Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση 

-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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 6.3.3.1  Μητρώο Α/Φ – Α/Κ – ΑPU (Log Book) πλήρως συμπληρωμένα στα Αγγλικά. 
 
 6.3.3.2 Τα πιστοποιητικά §Α1.12 των υλικών που τοποθετήθηκαν στο Α/Φ. 
 
 6.3.3.3 Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών (Certificate Release to 
Service – CRS), σύμφωνα με το πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
 
 6.3.3.4 Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών 
εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν επί του Α/Φ. 
 
6.3.4 Ο ΟΦ κατόπιν της έκδοσης του CRS, θα αποδέχεται την εκτέλεση δοκιμαστικής πτήσης 
(Functional Check Flight) από πλήρωμα της ΠΑ με αντικείμενο το λειτουργικό έλεγχο των 
συστημάτων του Α/Φ, ως προϋπόθεση για την ποιοτική παραλαβή του. 
 
6.3.5 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η δοκιμαστική πτήση (Functional Check Flight) του Α/Φ και η πτήση 
αναχώρησης από το Επισκευαστικό Κέντρο ή τις εγκαταστάσεις υπεργολάβου του, μετά από την 
ποιοτική-ποσοτική παραλαβή του Α/Φ θα γίνει με μέριμνα της ΠΑ. 
 
6.3.6 Μετά την εκτέλεση της δοκιμαστικής πτήσης ο ΟΦ θα αποκαθιστά χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της ΠΑ, όλες τις παρατηρήσεις που προέκυψαν και απορρέουν από εργασίες που 
εκτέλεσε, κατά την κρίση της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η αποκατάσταση 
ευρημάτων σε συστήματα του Α/Φ που δεν σχετίζονται άμεσα με τις εκτελεσθείσες εργασίες, θα 
εμπίπτει στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 
 
6.3.7 Σε περίπτωση όπου η αποκατάσταση των ευρημάτων της προηγούμενης παραγράφου δεν 
μπορεί να επιβεβαιωθεί στο έδαφος, θα ακολουθεί και νέα δοκιμαστική πτήση, έως ότου όλες οι 
παρατηρήσεις να έχουν αποκατασταθεί και να έχει επιβεβαιωθεί η ορθότητα της αποκατάστασής 
τους. 
 
6.3.8 Ο ΟΦ θα παρέχει χωρίς οικονομική επιβάρυνση, τις εργασίες εξυπηρέτησης του Α/Φ για τη 
δοκιμαστική πτήση (ή και των επόμενων, ήθελε τέτοιες απαιτηθούν), οι οποίες αφορούν την 
προετοιμασία του Α/Φ για την πτήση μετάβασης του Α/Φ από τις εγκαταστάσεις του ΟΦ ή του 
υπεργολάβου του, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ.  
 
6.3.9 Το πρωτόκολλο της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, θα υπογράφεται 
από την επιτροπή της ΠΑ και τον ορισμένο εκπρόσωπο του ΟΦ, κατόπιν ολοκλήρωσης των 
αναφερόμενων ενεργειών των εδαφίων της παρούσας παραγράφου, του ελέγχου των μητρώων 
και της επιτυχούς Π/Γ του Α/Φ από την δοκιμαστική πτήση στις εγκαταστάσεις του ΟΦ ή του 
υπεργολάβου του.  
 
6.3.10 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του Α/Φ στο 
καθοριζόμενο σημείο παράδοσης από τον ΟΦ του στην ΠΑ και την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ. 
 
6.3.11 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο επισκευαστικό κέντρο ή τον υπεργολάβο, ο ΟΦ 
θα αναλάβει την επιστροφή των εντύπων-μητρώων του Α/Φ χωρίς επιβάρυνση για την ΠΑ προς 
την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, όπου θα πρέπει να παραδοθούν σε εκπρόσωπο που θα 
υποδείξει η ΠΑ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την οριστική παραλαβή του Α/Φ. 
 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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 
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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 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

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. 

 

6.5  Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας  

Ο ΟΦ θα παρέχει τις κάτωθι εγγυήσεις καλής λειτουργίας: 

6.5.1 Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί του Α/Φ, στο πλαίσιο είτε των εργασιών των ΠΕ, είτε 
της εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & 
Above), έξι (6) μήνες ή 300 ώρες πτήσης, από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει πρώτο. 

6.5.2 Για το σύνολο των υλικών που θα τοποθετηθούν επί του Α/Φ, στο πλαίσιο είτε των εργασιών 
των ΠΕ, είτε της εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above), δώδεκα (12) μήνες ή 600 ώρες πτήσης, από την ημερομηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει πρώτο. 

6.5.3 Η ημερομηνία του πρωτόκολλου της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, 
ορίζεται ως ο χρόνος έναρξης ισχύος των εγγυήσεων. 

6.5.4 Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα κριτήρια §Α10.1 της ΤΠ, η όποια 
παρεχόμενη εγγύηση να μην είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή της 
χώρας εγκατάστασης του Επισκευαστικού Κέντρου του Οικονομικού Φορέα. 

6.5.5 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ προβλήματα λειτουργίας, 
ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις σε υλικά ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από την 
εγγύηση του ΟΦ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω §Α10.1 της ΤΠ, τότε ο ΟΦ θα 
προβαίνει στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ αποκατάσταση του προβλήματος, της 
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το 
πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα προέκυψε από κακό χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης 
της ΠΑ, που δεν είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

6.5.6 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό θα 
παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό που αστόχησε, τη 
στιγμή της υποβολής της Αναφοράς Ελαττωματικότητας, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί από τις 
προβλέψεις της §Α10.1.1 και 10.1.2 της ΤΠ. 

6.5.7 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης θα 
εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία : 

 6.5.7.1 Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας (Unsatisfactory Report) θα 
ειδοποιείται ο ΟΦ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών, περιγράφοντας τις παραμέτρους του 
προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης για τη διεκδίκηση της εγγύησης 

 6.5.7.2 Ο ΟΦ θα εξετάζει την Αναφορά Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για την 
αποδοχή ή μη της εγγύησης. 

 6.5.7.3 Ο ΟΦ σε περίπτωση αποδοχής της εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού με έτερο εύχρηστο ή την παροχή 
τεχνικής συνδρομής. 

6.5.8 Το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της κοινοποίησης της Αναφοράς 
Ελαττωματικότητας μέχρι την παράδοση του υλικού στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ στην 
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. 

6.5.9 Στην περίπτωση που απαιτείται η τεχνική συνδρομή του ΟΦ, προς επίλυση της αναφοράς 
ελαττωματικότητας, αυτός θα ενεργεί με την αποστολή κλιμακίου τεχνικών του στις εγκαταστάσεις 
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που του υποδείξει η ΠΑ, εξοπλισμένου με κατάλληλα μέσα για την εκτέλεση εργασιών επί του Α/Φ. 
Η υπόψη υπηρεσία θα ενεργοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ ως §Α10.6 της ΤΠ. 

6.5.10 Ο ΟΦ θα είναι υπεύθυνος, τόσο για την καταλληλότητα του προσωπικού της §Α10.7 της 
ΤΠ, όσο και των κατά περίπτωση απαιτούμενου εξοπλισμού (ανταλλακτικά και συσκευές), 
σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες αξιοπλοΐας κατά EASA ή ισοδύναμους. 

6.5.11 Με το πέρας των εκτελούμενων εργασιών της §Α10.8 θα παραδίδεται Πιστοποιητικό 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών (Certificate Release to Service – CRS), σύμφωνα με το 
πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο ως §Α9.2 της ΤΠ. Επιπρόσθετα θα παραδίδονται και τα 
πιστοποιητικά τυχόν ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν επί αεροναυτικού προϊόντος ως §Α1.8. 

6.5.12 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, το κόστος μεταφοράς του υλικού από τις 
εγκαταστάσεις της ΠΑ (Α.Β. Ελευσίνας) στις εγκαταστάσεις του ΟΦ, το κόστος αντικατάστασης του 
ελαττωματικού υλικού και το κόστος επιστροφής από τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου στις 
εγκαταστάσεις της ΠΑ (Α.Β. Ελευσίνας), επιβαρύνει τον ΟΦ. 

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

 

 

        Αθήνα,  27 Ιαν 23 

 

 

 

Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων της 
προμήθειας υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) σε βάθος τεσσάρων (4) ετών για το Α/Φ 
G-V S/N 678 της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίες θα παρασχεθούν από τον Οικονομικό Φορέα 
(ΟΦ) στον οποίο θα ανατεθεί η  Συμφωνία Πλαίσιο. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 Για τη βέλτιστη κατανόηση των αναγραφομένων στην παρούσα, καθορίζονται οι ακόλουθοι 
ορισμοί-συντμήσεις που θα χρησιμοποιούνται εφεξής: 

2.1 ACB ή ASB : Alert Customer (ή Service) Bulletin, «Δελτία Επιθεώρησης Υψηλής 
Προτεραιότητας», τα οποία είναι Δελτία Επιθεώρησης με υψηλόβαθμό 
προτεραιότητας και άπτονται κρίσιμων θεμάτων διασφάλισης ποιότητας (quality 
assurance), αξιοπλοΐας (airworthiness) ή ασφάλειας πτήσεων – εδάφους (flight 
safety). Τα ACB ή ASB αντικαθίστανται συνήθως από CB ή SB βάσει των ευρημάτων 
και της πολιτικής ποιότητας του εκδότη τους. 

2.2 AD : Airworthiness Directive «Οδηγίες Αξιοπλοΐας», οι οποίες εκδίδονται από την 
αρμόδια υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ήτοι Federal Aviation Authority (FAA), 
European Aviation Safety Authority (EASA) κ.ά., και αφορούν στην επιβεβαίωση της 
διατήρησης της αξιοπλοΐας του επηρεαζόμενου αεροναυτικού προϊόντος.  

2.3 ASC : Aircraft Service Change, τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση τροποποιήσεων 
(modifications) με σκοπό την αλλαγή σχεδίασης του Α/Φ..  

2.4 CB ή SB: Customer (ή Service) Bulletin, τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση 
τροποποιήσεων (modifications) και επιθεωρήσεων (inspections) με σκοπό την 
επιβεβαίωση της ποιοτικής κατάστασης του Α/Φ ή την τροποποίησή του για την άρση 
ελαττωμάτων σχεδίασης ή κατασκευής, την αναβάθμιση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών και επιδόσεών του ή την μείωση του κόστους κύκλου ζωής του Α/Φ. 
Η CB εκδίδονται από τον ΟΕΜ του A/Φ και οι SB από τους υποκατασκευαστές του 
Α/Φ. 

2.5 CMP : Computerized Maintenance Program, Πρόγραμμα συντήρησης της 
κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream από το οποίο εξάγονται οι απαιτούμενες 
εργασίες συντήρησης για το Α/Φ και οι αντίστοιχα απαιτούμενες εργατοώρες για την 
εκτέλεση τους. 

2.6 CMP Κωδικός  ο οποίος προσδίδεται από τον κατασκευαστή του Α/Φ, αναγράφεται 
στην έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία του Α/Φ και ορίζει μονοσήμαντα 
συγκεκριμένη εργασία συντήρησης. 

2.7 DOA/POA, Part 21 : Design Organization Approval (DOA)/Production 
Organization Approval (POA) είναι η πιστοποίηση για την σχεδίαση και παραγωγή 
αεροπορικών υλικών κατά το μέρος 21 των κανονισμών των αρχών αξιοπλοιμότητας 
. 

2.8 EASA : European Aviation Sefety Agency, Ευρωπαϊκή Αρχή Αεροπορικής 
Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας. 

2.9 FAA : Federal Aviation Administration, Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των 
ΗΠΑ για τη ρύθμιση της Πολιτικής Αεροπορίας. 
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2.10 ΟΕΜ : Original Equipment Manufacturer, είναι ο κατασκευαστικός οίκος (ή 
κοινοπραξία) που έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις σχεδίασης και 
κατασκευής του υλικού. Το υλικό μπορεί να είναι είτε επί μέρους ανταλλακτικό, είτε 
αεροναυτικό προϊόν το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου (Type Certificate) ή 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου (Supplemental Type Certificate). Στην 
περίπτωση του Αεροναυτικού προϊόντος ο ΟΕΜ είναι επιφορτισμένος με την 
απαίτηση έκδοσης τεχνικών δεδομένων που υποστηρίζουν τη διαρκή αξιοπλοΐα 
(continued airworthiness) του αεροναυτικού προϊόντος. 

2.11 SLOT : Είναι η φυσική θέση ένταξης για εκτέλεση εργασιών σε οργανισμούς 
παροχής υπηρεσιών συντήρησης σε Α/Φ, η οποία δεσμεύεται για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο και συγκεκριμένες εργασίες. Οι οργανισμοί προγραμματίζουν τις 
εντάξεις μέσων για συντήρηση, δεσμεύοντας τις διαθέσιμες θέσεις (slot) στις οποία 
πρόκειται να εκτελεστούν συγκεκριμένες εργασίες. 

2.12 STC : Supplemental Type Certificate, είναι μια σημαντική τροποποίηση ή επισκευή 
εγκεκριμένη από την αρχή πολιτικής αεροπορίας σε υπάρχον αεροσκάφος, κινητήρα 
πιστοποιημένου τύπου. 

2.13 Α/Α : Αύξων Αριθμός 

2.14 Α/Κ : Αεροκινητήρας  είναι ο BR700-710-A1-10 (BR710) της κατασκευάστριας 
εταιρίας Rolls-Royce (RR).  

2.15 Α/Φ : Αεροσκάφος είναι το G-V υπό S/N 678 της ΠΑ της κατασκευάστριας εταιρείας 
Gulfstream Aerospace Corporation (GAC). 

2.16 Αναλώσιμα Υλικά (Consumables - Small Materials), είναι τα υλικά που κατά τη 
χρησιμοποίηση τους χάνουν την αρχική τους μορφή, αναλισκόμενα μερικώς η 
ολικώς. 

2.17 Απαράβατα Κριτήρια, συνιστούν τους ουσιώδεις όρους και αποτελούν ισχυρές 
απαιτήσεις της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση 
της Συμφωνίας Πλαίσιο και εφόσον οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο 
υποψήφιος ΟΦ απορρίπτεται. 

2.18 Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες  (Over & Above),  είναι οι εργασίες 
που αφορούν στην αποκατάσταση ευρημάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση 
των αιτούμενων εργασιών. Οι Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ η 
αναγκαιότητα εκτέλεσής τους από τον Οικονομικό Φορέα σε καμιά περίπτωση δεν 
απορρέει από δική του ευθύνη. Ωστόσο, η εκτέλεσή τους στο πλαίσιο της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης (call off) είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των 
αιτούμενων εργασιών, την έκδοση των κατά περίπτωση απαραίτητων 
πιστοποιητικών και την απόδοση του συμβατικού αντικειμένου στην ποιοτικά 
επιθυμητή κατάσταση. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, είναι δυνατόν να απαιτηθεί 
η προμήθεια ή η επισκευή υλικών και η ανάλυση εργατοωρών από τον Οικονομικό 
Φορέα, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ευρημάτων. 
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2.19 Εκτελεστική Σύμβαση (Call-Off): Σύμβαση η οποία βασίζεται σε μία 
συμφωνία-πλαίσιο με την οποία και δημιουργείται τελικά η συμβατική δέσμευση για 
την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένης ποσότητας ή αξίας. 

2.20 Έντυπο Συμμόρφωσης: είναι το έντυπο συσχέτισης της προσφοράς με τα στοιχεία 
της τεχνικής προδιαγραφής. Το έντυπο συμμόρφωσης θα υποβάλλεται στην Τεχνική 
Προσφορά κάθε υποψήφιου Αναδόχου, θα είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα και 
θα περιγράφει τις υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις της προσφοράς σε σχέση με 
κάθε στοιχείο της τεχνικής προδιαγραφής και θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά (όπου απαιτείται) που αποδεικνύουν την συμφωνία της προσφοράς με 
το αντίστοιχο στοιχείο. 

2.21 Επισκευαστικό Κέντρο (Service Center), είναι οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες Εργοστασιακής Συντήρησης του Α/Φ και η 
αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων.  

2.22 ΕΩ : Εργατοώρες (Labor Hour) 

2.23 Επισκευή δια Ανταλλαγής (Repair & Exchange), είναι η δυνατότητα ανταλλαγής 
του προς επισκευή υλικού με άλλο εύχρηστο ίδιο υλικό, ήτοι με ίδιον Αριθμό 
υποδείγματος P/N – R/N και ίδια Αρχή Σχεδίασης – Κατασκευαστής – Κυβερνητική 
Αρχή (επωνυμία ή NCAGE) ή υλικό ισοδύναμο. Το κόστος επισκευής επ’ ανταλλαγή 
είναι χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας υλικού νέας κατασκευής και 
διαφοροποιείται αναλόγως της ποιοτικής κατάστασης αμφοτέρων του εύχρηστου 
υλικού αντικατάστασης και του προς επισκευή επ’ ανταλλαγή αντικατασταθέντος 
υλικού. 

2.24 Ισοδύναμο Υλικό, είναι το προσφερόμενο υλικό, το οποίο διαθέτει τα ίδια φυσικά, 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες επιδόσεις, ήτοι συμμορφώνεται 
πλήρως με τις απαιτήσεις της μορφής, της προσαρμογής, της λειτουργικότητας και 
της διεπαφής (Form, Fit, Function and Interface – F3I), με το ζητούμενο υλικό. 

2.25 ΟΦ : Οικονομικός Φορέας, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος 
φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση 
εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

2.26 ΠΑ : Πολεμική Αεροπορία. 

2.27 ΠΕ : Περιοδικές Επιθεωρήσεις (ΠΕ) είναι το σύνολο των επιμέρους εργασιών που 
θα προβάλλονται από την Πολεμική Αεροπορία για υλοποίηση ανά έκαστη 
Εκτελεστική Σύμβαση και θα επιλέγονται από τις Προσθήκες «1» έως «6» του 
Παραρτήματος «Α» της ΤΠ. 

2.28 Προγραμματισμένες Επιπρόσθετες Εργασίες (Additional Tasks), είναι οι 
εργασίες για τις οποίες δεν υφίσταται καταγραφή εργατοωρών και θα δύναται να 
επαναλαμβάνονται σε κάθε εκτελεστική αναλόγως των απαιτήσεων συντήρησης. Οι 
υπόψη εργασίες περιλαμβάνονται στις Προσθήκες «2» έως «6» του Παραρτήματος 
«Α». 

2.29 Π/Γ : Προσγείωση Α/Φ. 

2.30 Προγραμματισμένες Εργασίες (CMP Tasks), είναι οι εργασίες για τις οποίες 
καθορίζεται συγκεκριμένη περιοδικότητα εκτέλεσης από τη βιβλιογραφία του ΟΕΜ 
του Α/Φ και του Α/Κ, βάσει χρόνου ή εκμετάλλευσης και ομαδοποιούνται σε εργασίες 
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: 
α. Με 500 ΩΠ περιοδικότητα ως Α Check.  
β. Με ετήσια περιοδικότητα ως C Check.  
γ. Που έχουν διαφορετικό είδος περιοδικότητας από τις ανωτέρω ως Due List Item.  
δ. Που αφορούν στη γενική επισκευή, αντικατάσταση και επαναπιστοποίηση υλικών 
ως Chapter 5 (CH5) Item. 
Οι υπόψη εργασίες περιλαμβάνονται στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α», 
αντιστοιχίζονται ανά εργασία σε συγκεκριμένο αριθμό εργατοωρών  με βάση την 
αποκτηθείσα εμπειρία της ΠΑ και τις έως τώρα διενεργηθείσες ΠΕ  του Α/Φ.  

2.31 ΣΠ : Συμφωνία Πλαίσιο νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων 
οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις 
συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, 
ιδίως όσον αφορά τις τιμές και όπου απαιτείται τις προβλεπόμενες ποσότητες, 

2.32 Τροποποίηση είναι κάθε αλλαγή που έχει σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά του 
υλικού και η οποία εφαρμόζεται μετά από έκδοση Τεχνικής Οδηγίας (AD, CB, SB, 
ASC, STC ή ισοδύναμο) από τον κατασκευαστή του Α/Φ, του Α/Κ ή των 
υποκατασκευαστών υλικών του Α/Φ (Original Equipment Manufacturer). 

2.33 Χρόνος Προμήθειας Υλικού (Lead Time) είναι ο χρόνος από την παραλαβή της 
παραγγελίας του υλικού από τον Οικονομικό Φορέα ή την ενεργοποίηση εκτελεστικής 
σύμβασης (Call Off), ότι συμβεί τελευταίο, μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ, 
σύμφωνα με τον κατά περίπτωση καθοριζόμενο όρο διακίνησης και παράδοσής τους. 

2.34 ΩΠ: Ώρες Πτήσης Α/Φ 

 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 Η παρούσα ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 2195/2002 όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό ΕΚ 213/2008 με τον κωδικό CPV: 50210000-0 «Υπηρεσίες επισκευής, 
συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό». 

4. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 4.1 Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την 
υπογραφή αυτής από τους αντισυμβαλλόμενους (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ). 

     4.2 Ο αντισυμβαλλόμενος της ΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΟΦ) θα αναδειχθεί 
κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης το οποίο καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους 
της Διακήρυξης Διαγωνισμού.  

                4.3 Ο ΟΦ θα δύναται να παρέξει το σύνολο των υπηρεσιών του Παραρτήματος «Α» είτε 
αυτόνομα, είτε με τη χρήση τρίτου φορέα με την μορφή της υπεργολαβίας, η οποία θα αναγράφεται 
επακριβώς και θα αποδεικνύεται η δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας της 
υπεργολαβίας σύμφωνα με την παρ.2.2.6 και 2.2.8 της Διακήρυξης,  στην Τεχνική του Προσφορά 
για τη Διακήρυξη Διαγωνισμού.  

4.4 Για έκαστη ΠΕ θα καταρτίζεται Εκτελεστική Σύμβαση με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο, 
η οποία κατόπιν του πέρατος της ΠΕ θα τροποποιείται απολογιστικά με την ενσωμάτωση των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (ΕΩ ή/και Υλικά ή/και Τεχνικές Μελέτες). 

4.5 Δεν θα υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των εκτελεστικών συμβάσεων που θα 
συναφθούν κατά τη διάρκεια της ΣΠ. Οι εκτελεστικές συμβάσεις δύναται να συνάπτονται έως τη 
συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της ΣΠ. Η ολοκλήρωση εκτέλεσης της τελευταίας εκτελεστικής 
σύμβασης δύναται να συμβεί σε χρόνο πέραν της λήξης της ΣΠ.  
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  4.6 Το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας προδιαγράφεται στο Παράρτημα 
«Α» και αφορά στα ακόλουθα κύρια επιμέρους αντικείμενα: 

   4.6.1 Προγραμματισμένες Εργασίες (CMP Tasks), ως Προσθήκη «1». 

 4.6.2 Υλικά Προγραμματισμένων Εργασιών, ως Προσθήκη «2».  

 4.6.3 Επιπρόσθετες Προγραμματισμένες Εργασίες (Additional Tasks) οι 
οποίες διακρίνονται σε :  

4.6.3.1 Επαναλαμβανόμενες Επιπρόσθετες Προγραμματισμένες 
Εργασίες, ως Προσθήκη «3». Σημειώνεται ότι η εξωτερική χρώση του Α/Φ θα εκτελεστεί εφάπαξ. 

          4.6.3.2 Τροποποιήσεις και Αναβαθμίσεις του Επιχειρησιακού 
Εξοπλισμού του Α/Φ, ως Προσθήκη «4». 

          4.6.3.3 Αναβαθμίσεις και Βελτιώσεις του Μη Επιχειρησιακού 
Εξοπλισμού του Α/Φ, ως Προσθήκη «5». 

4.6.4  Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Οver & Above) για την 
αποκατάσταση των ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των προγραμματισμένων 
εργασιών. 

4.6.5  Εφαρμογή τροποποιήσεων πέραν αυτών της ανωτέρω παραγράφου 
4.6.3.2, οι οποίες δεν είναι γνωστές κατά τη σύνταξη του παρόντος και πρόκειται να εκδοθούν στο 
μέλλον. 

4.6.6  Τεχνικές Μελέτες που δύναται να απαιτηθούν για την αντιμετώπιση 
ειδικών ευρημάτων κατά τις προγραμματισμένες εργασίες. 

4.6.7  Μεταφορά Υλικών που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών. 

  4.7 Το Α/Φ θα εντάσσεται στο Επισκευαστικό Κέντρο (Service Center) του ΟΦ 
κατόπιν σύναψης αντίστοιχης Εκτελεστικής Σύμβασης. Για λόγους προγραμματισμού αρχικά 
εκτιμάται ότι θα προκύψουν πέντε (5) εκτελεστικές συμβάσεις και ο συνδυασμός των εργασιών ανά 
εκτελεστική παρουσιάζεται στην Προσθήκη «7» του Παραρτήματος «Α». Κάθε Εκτελεστική 
Σύμβαση θα περιλαμβάνει: 

   4.7.1 Επιμέρους εργασίες και υλικά από τις Προσθήκες «1» έως «5» του 
Παραρτήματος «Α» της παρούσης. 

 4.7.2 Τροποποιήσεις μελλοντικής έκδοσης, ως ανωτέρω παρ.4.6.5. 

   4.7.3 Εκτίμηση Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (αριθμός ΕΩ 
και κόστος υλικών), εκτίμηση κόστους Τεχνικών Μελετών και κόστους μεταφοράς υλικών 
απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών. 

 

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Α/Φ 

 Το Α/Φ τύπου G-V με S/N 678 είναι της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream και 
παρελήφθη από την ΠΑ καινούργιο το έτος 2003. Τον Νοέμβριο 2022 οπότε και οριστικοποιήθηκε 
η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή η πτητική του εκμετάλλευση ανέρχεται σε 7.530 Aircraft Hours 
(AH) και 5.798 Aircraft Cycles (AC). Στο Α/Φ βρίσκονται τοποθετημένοι οι Α/Κ της Rolls Royce 
BR700-710A1-10 με S/N 11469 (No1 Α/Κ) και S/N 11468 (No2 A/K), τρέχουσα εκμετάλλευση 
αμφότερων των Α/Κ είναι 7.530 Engine Ηours (EH) και 6.312 Engine Cycles (EC) έκαστος. Τo Α/Φ 
επίσης φέρει Auxiliary Power Unit P/N: WE3800700-1 (Model RE220) με τρέχουσα εκμετάλλευση η 
οποία ανέρχεται σε 6.740 APU Hours. 

 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑ: ΑΠΑΡΑΒΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Το σύνολο των απαιτήσεων που διέπουν τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, χαρακτηρίζονται 
ως απαράβατες και ως εκ τούτου, οι τεχνικές προσφορές των Οικονομικών Φορέων θα πρέπει να 
τις ικανοποιούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  

«Α» Ανάλυση Απαιτούμενων Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Α/Φ G-V S/N 678 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ GULFSTREAM (G-V) S/N 678 ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 
ΕΤΗ» - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΠΕ) Α/Φ 
G-V S/N 678 

 

Ανάλυση Απαιτούμενων Υπηρεσιών  
Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Α/Φ G-V S/N 678 

 

Α1 Περιοδικές Επιθεωρήσεις 

Α1.1 Ο ΟΦ θα εκτελέσει το σύνολο των εργασιών των ΠΕ χωρίς καμία εξαίρεση, είτε 
αυτόνομα είτε με τη χρήση υπεργολάβων οι οποίοι θα αναγράφονται ανά έργο στην 
τεχνική του προσφορά.  

Α1.2 Ο ΟΦ θα εκτελέσει το σύνολο των εργασιών των ΠΕ σύμφωνα με την πιο πρόσφατα 
ενημερωμένη βιβλιογραφία των OEM του Α/Φ και Α/Κ. 

Α1.3 Ο ΟΦ θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης, ως§Α1.1,  του συνόλου (χωρίς καμία εξαίρεση) 
των εργασιών που προβλέπονται στις Προσθήκες του παρόντος :  
1. Προγραμματισμένες Εργασίες (CMP Tasks) ως Προσθήκη «1»,   
2. Επαναλαμβανόμενες Επιπρόσθετες Προγραμματισμένες Εργασίες, ως Προσθήκη 
«3». Σημειώνεται ότι η εξωτερική χρώση του Α/Φ θα εκτελεστεί εφάπαξ. 
3. Τροποποιήσεις και Αναβαθμίσεις του Επιχειρησιακού Εξοπλισμού του Α/Φ, ως 
Προσθήκη «4». 
4. Αναβαθμίσεις και Βελτιώσεις του Μη Επιχειρησιακού Εξοπλισμού του Α/Φ, ως 
Προσθήκη «5». 

Α1.4 Ο ΟΦ θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης, ως§Α1.1, Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above), ως κάτωθι : 
1. Αποκατάστασης ευρημάτων, τα οποία δύναται να προκύψουν, προκειμένου το Α/Φ 
να επανέλθει σε ΕΝ/ΕΝ κατάσταση ή να πληροί τα ποιοτικά πρότυπα συντήρησης του 
Α/Φ. 
2. Αποκατάστασης βλαβών/ παρατηρήσεων, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στα 
μητρώα του Α/Φ ή προκύπτουν κατά τις πτήσεις μεταφοράς του στο επισκευαστικό 
κέντρο του ΟΦ και των τυχόν υπεργολάβων του ή κατά την Δοκιμαστική Πτήση. 

Α1.5 Ο ΟΦ θα έχει τη δυνατότητα εφαρμογής, ως§Α1.1, τροποποιήσεων πέραν αυτών της 
Προσθήκης «4», οι οποίες ενδέχεται να εκδοθούν κατόπιν σύνταξης του παρόντος 
καθώς και εργασιών (CMP Tasks) πέραν αυτών της Προσθήκης «1» οι οποίες δύναται 
να προκύψουν λόγω αναθεώρησησης της βιβλιογραφίας του Α/Φ. Οι εν λόγω εργασίες 
θα γνωστοποιούνται από την ΠΑ στον ΟΦ κατά τις διαδικασίες σύναψης της 
Εκτελεστικής Σύμβασης. Σε περίπτωση που οι εν λόγω εργασίες προκύψουν κατόπιν 
της σύναψης της Εκτελεστικής Σύμβασης και απαιτείται να εκτελεστούν στο πλαίσιο 
αυτής, θα τύχουν χειρισμού ως Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Over & 
Above). 

Α1.6 Ο ΟΦ θα έχει τη δυνατότητα εκπόνησης, ως§Α1.1,   Τεχνικών Μελετών (Service and 
Custom Engineering), οι οποίες δύναται να απαιτηθούν προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ευρήματα των οποίων ο τρόπος αποκατάστασης δεν περιγράφεται 
στην τεχνική βιβλιογραφία του Α/Φ.   
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Α1.7 Ο ΟΦ θα παρέχει το σύνολο των υλικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των ΠΕ, 
ως ακολούθως: 
1.Τα υλικά των Προγραμματισμένων Εργασιών της Προσθήκης «2», τα οποία δύναται 
να προέρχονται από προμήθεια νεου, επισκευή διά ανταλλαγής (Exchange), επισκευή 
των ιδίων και επαναπιστοποίηση, ως περιγράφεται ανά υλικό στην εν λόγω Προσθήκη .  
2. Τα υλικά που ενδέχεται να απαιτηθούν για την αποκατάσταση ευρημάτων που θα  
προκύπτουν στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών §Α1.4. 
3. Τα υλικά για την εφαρμογή τροποποιήσεων πέραν αυτών της Προσθήκης «4», οι 
οποίες ενδέχεται να εκδοθούν κατόπιν σύνταξης του παρόντος. 

Α1.8 Ο ΟΦ θα παρέχει τα αναλώσιμα υλικά και ελαιολιπαντικά που απαιτούνται για το 
σύνολο των εργασιών των ΠΕ, σε κατάσταση “New” ή “Factory New”. 

Α1.9 Ο ΟΦ θα εξασφαλίσει τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον επίγειο εξοπλισμό που 
προβλέπονται από την βιβλιογραφία για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών των 
ΠΕ. 

Α1.10 Ο ΟΦ θα αναλάβει τη μεταφορά των υλικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση 
των εργασιών των Προσθηκών «1» έως «5», χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την ΠΑ. 
Όσο αφορά τα μεταφορικά των υλικών που εμπίπτουν στις Απρογραμμάτιστες 
Επιπρόσθετες Εργασίες (Over & Above) ως §Α1.4 και τις τροποποιήσεις §Α1.7 (3.), το 
κόστους μεταφοράς θα γίνεται αποδεκτό από την ΠΑ με την προϋπόθεση ότι το κόστος 
αυτών δεν θα υπερβαίνει το συμφωνηθέν ποσοστό υπέρβασης επί τοις εκατό (%), της 
οικονομικής προσφοράς του ΟΦ. Σε περίπτωση όπου η ΠΑ αποστείλει υλικά δικής της 
κυριότητας, τότε θα αναλαμβάνει και την ευθύνη/ κόστος της μεταφοράς τους στις 
εγκαταστάσεις εκτέλεσης των ΠΕ. 

Α1.11 Ο ΟΦ θα τοποθετεί υλικά στα Α/Φ, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και αξιοπλοΐας της πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από την EASA ή FAA ή άλλο αντίστοιχο κρατικό φορέα αξιοπλοΐας. Τα 
υπόψη υλικά θα ανήκουν στις προβλεπόμενες από τη βιβλιογραφία του Α/Φ και Α/Κ 
διαμορφώσεις. 

Α1.12 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι κάθε υλικό που θα τοποθετείται στο Α/Φ θα φέρει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης – καταλληλότητας (Certificate of Conformity –CoC) υπογεγραμμένο από 
τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του ΟΕΜ ή εξουσιοδοτημένο από τον ΟΕΜ 
επισκευαστικό φορέα ή πιστοποιητικό FAA Form 8130-3, ή EASA Form 1 ή ισοδύναμο. 

Α1.13 Τα ανταλλακτικά του Α/Φ, τα οποία αντικαθίστανται με την προμήθεια νέων υλικών και 
όχι δια ανταλλαγής (Exchange), στο πλαίσιο υλοποίησης των ΠΕ, θα επιστρέφονται 
από τον ΟΦ στην ΠΑ, εκτός αν άλλως υποδειχθεί από την ΠΑ. Το σχετικό μεταφορικό 
κόστος θα βαρύνει την ΠΑ. 

Α1.14 Ο ΟΦ  αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να αναστείλει την εκτέλεση επιμέρους εργασιών 
της Προσθήκης «1»  για χρόνο που δεν καλύπτει η Συμφωνία Πλαίσιο, στην περίπτωση 
κατά την οποία η εκμετάλλευση του Α/Φ δεν επιτάσσει την εκτέλεσή τους.  

Α1.15 Ο ΟΦ  αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να ματαιώσει την εκτέλεση επιμέρους εργασιών 
των Προσθήκών «3» έως «5», επ’ ωφελεία εργασιών αποκατάστασης ευρημάτων που 
επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του Α/Φ. 

Α1.16 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να κάνει χρήση του αποθέματος υλικών που 
διαθέτει κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, παρέχοντας στον ΟΦ υλικά για τις 
ΠΕ. 

Α1.17 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι όλες οι πτήσεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των 
ΠΕ, θα εκτελούνται από πλήρωμα της ΠΑ και το κόστος αυτών θα βαρύνει την ΠΑ. 
 

Α2 Επισκευαστικό Κέντρο 
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Α2.1 Το/τα επισκευαστικό/ά κέντρο/α το οποίο/α θα καταδείξει ο ΟΦ για την εκτέλεση των ΠΕ 
θα πρέπει να έχει/ουν σε ισχύ πιστοποιητικό Maintenance Organization Approval 
Certificate κατά EASA Part 145 ή FAA ή ισοδύναμο, το οποίο στο προσαρτημένο του 
προγράμματος έγκρισης (”Approval Schedule”) θα περιλαμβάνει τον τύπο του Α/Φ και 
τη δυνατότητα συντήρησής του σε επίπεδο Βάσης (Base Maintenance). 

Α2.2 Το επισκευαστικό κέντρο, το οποίο θα καταδείξει ο ΟΦ για την εκτέλεση των ΠΕ θα 
πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό AS/EN 9110 ή ισοδύναμο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες συντήρησης Α/Φ και διαρκούς αξιοπλοΐας. 

Α2.3 Ο ΟΦ θα είναι υπεύθυνος για τον αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των τυχόν 
υπεργολάβων του, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001 ή 
ισοδύναμο. 

Α2.4 Ο ΟΦ δύναται να αναθέσει οποιαδήποτε επιμέρους εργασία, των Προσθηκών «1» έως 
«5» σε τρίτο φορέα υπό μορφή υπεργολαβίας. Εργασίες που θα ανατεθούν από τον 
ΟΦ σε τρίτο φορέα και απαιτείται η εκτέλεση τους σε Επισκευαστικό Κέντρο του 
υπεργολάβου, δύναται να εκτελεστούν σε αυτό με τη προϋπόθεση αναγραφής του στην 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. και της διάθεσης εκ μέρους των υπεργολάβων των 
πιστοποιητικών §Α2.1. 

Α2.5 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι για μεμονωμένες περιπτώσεις απαίτησης εφαρμογής μελλοντικής 
έκδοσης τροποποιήσεων ή αποκατάστασης ευρημάτων, τα οποία λόγω της φύσης τους 
δεν δύναται να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα απαιτηθεί η συνδρομή τρίτου φορέα 
υπό τη μορφή υπεργολαβίας και ως εκ τούτου δεν δύναται να αναφέρει στην Τεχνική 
Προσφορά του, θα ενημερώνει την ΠΑ στο πλαίσιο σύναψης της εκτελεστικής 
σύμβασης ή των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Περιοδικών Εργασιών αντίστοιχα,  
για την απαίτηση χρήσης του υπεργολάβου, λαμβάνοντας τη σχετική έγκριση της ΠΑ. 

Α2.6 Ο ΟΦ  αποδέχεται ότι το Επισκευαστικό Κέντρο που θα καταδείξει θα διαθέτει την 
πιστοποίηση PART 21 DOA/POA από την FAA ή από την EASA την οποία θα 
προσκομίσει στη Τεχνική Προσφορά του. Σε περίπτωση που διαθέτει περισσότερα του 
ενός Επισκευαστικού Κέντρου, η πιστοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά το κέντρο στο 
οποίο πρόκειται να εκτελεστούν οι ΠΕ, αλλά είναι αποδεκτή η ύπαρξη της υπόψη 
πιστοποίησης εντός της ίδιας εταιρείας. Είναι δυνατή η χρήση εξωτερικών τρίτων 
φορέων με την ίδια πιστοποίηση, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω κατάθεσης του 
πιστοποιητικού του κατόχου και των εγγράφων της μεταξύ τους Σύμβασης παροχής 
τεχνικής υποστήριξης (Technical Assistance Agreement). 

Α3 Διαδικασία Κατάρτισης Εκτελεστικών Συμβάσεων 

Α3.1 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι οι επιμέρους εργασίες – υλικά που θα περιλαμβάνονται στις 
Εκτελεστικές Συμβάσεις, θα επιλέγονται από τις Προσθήκες «1» έως «5». Επιπλεόν 
δύναται να εισαχθούν σε αυτές, νέες εργασίες που ενδεχομένως θα προκύψουν λόγω 
αλλαγής βιβλιογραφίας, έκδοσης έκτατων ελέγχων από τους ΟΕΜ (ACB ή ΑSB) ή από 
τις διεθνής αρχές αξιοπλοïμότητας (AD) και έκδοσης νέων τροποποιήσεων (ASC, CB, 
SB) από τους ΟΕΜ. Οι εν λόγω εργασίες θα προβάλλονται από την ΠΑ κατά τις 
διαδικασίες κατάρτισης των Εκτελεστικών Συμβάσεων. Στην περίπτωση μη υποβολής 
αυτών κατά τις διαδικασίες κατάρτισης των εκτελεστικών συμβάσεων, αυτές θα 
υποβάλλονται ως Επιπρόσθετες Εργασίες (Over & Above) ως §Α6. 

Α3.2 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι ο προγραμματισμός των εργασιών και υλικών των  Προσθηκών 
«1» έως «5» και συνοψίζεται στην Προσθήκη «6», έχει καταρτιστεί βασιζόμενος στα 
έως τώρα δεδομένα εκμετάλλευσης του Α/Φ και στην παραδοχή σύναψης δύο (2) 
Εκτελεστικών Συμβάσεων κατά το 1ο έτος της ΣΠ και δύναται να τροποποιηθεί κατά την 
τετραετή διάρκειά της.  
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Α3.3 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να εντάξει το Α/Φ περισσότερες από μία (1) φορά 
κατ΄ έτος, υπό τις προϋποθέσεις της §Α3.4, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
καταληκτικό όριο εργασιών που βασίζονται στην εκμετάλλευση του Α/Φ επέλθει σε 
χρόνο διαφορετικό του ημερολογιακού ορίου του αντίστοιχου έτους ή ανακύψουν λόγοι 
που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του στόλου των Α/Φ Μεταφοράς Υψηλών 
Προσώπων της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Α3.4 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η ΠΑ, τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν την επιθυμητή 
ημερομηνία ένταξης του Α/Φ στο Επισκευαστικό Κέντρο, θα γνωστοποιεί τις επιμέρους 
εργασίες – υλικά της ΠΕ προκειμένου να αξιολογηθούν από αυτόν  και να καταθέσει την 
οικονομική προσφορά του, ώστε να καταρτιστεί η αντίστοιχη Εκτελεστική Σύμβαση. 
Επιπλέον για λόγους έγκαιρης υποβολής των ΠΕ από την ΠΑ και στα πλαίσια της ΣΠ, 
ο ΟΦ αποδέχεται να δηλώσει ποιες εργασίες από τις Προσθήκες «1» έως «5» απαιτούν 
υποβολή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την επιθυμητή ημερονηνία ένταξης 
του Α/Φ στο Επισκευαστικό Κέντρο, ώστε να δεσμευτεί έγκαιρα το αντίστοιχο Slot ή/και 
να παραγγελθούν τα απαιτούμενα υλικά.   

Α3.5 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι οι εργατοώρες (ΕΩ) που αναγράφονται στη Προσθήκη «1» ανά 
έκαστη εργασία είναι δεσμευτικές και δύνανται να τροποποιούνται μόνο προς τα κάτω. 
Στις εν λόγω εργασίες έχουν συμπεριληφθεί ήδη προαπαιτούμενες επακόλουθες 
εργασίες (Relative CMP Codes), όπως η απόκτηση πρόσβασης, η επανατοποθέτηση 
υλικών και οι επακόλουθοι λειτουργικοί έλεγχοι για την επαναφορά του Α/Φ σε 
λειτουργική κατάσταση. Σε μεμονομένες περιπτώσεις που  διαπιστωθεί από τον ΟΦ, 
ότι απαιτούνται επιπλέον ΕΩ αυτές θα προβάλλονται κατά τις διαδικασίες κατάρτισης 
της Εκτελεστικής Σύμβασης ώστε να δύναται να ενσωματωθούν σε αυτή. 

Α3.6 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από λήψεως των 
εργασιών της ΠΕ θα διαβιβάζει στην ΠΑ την προσφορά του. Κατόπιν αυτού η ΠΑ θα 
την εξετάζει και εφόσον συμφωνεί με την ΣΠ θα προβάίνει στην κατάρτιση της 
αντίστοιχης εκτελεστικής. 

Α4 Ένταξη του Α/Φ στον ΟΦ (Slot) 

Α4.1 Ο ΟΦ θα διαθέτει θέση ένταξης του Α/Φ (Slot) οποτεδήποτε απαιτηθεί από την ΠΑ με 
την προϋπόθεση αφενός των καθοριζομένων της §Α3.4 ανωτέρω και αφετέρου της 
υποβολής της επιθυμητής ημερομηνίας ένταξης εκ μέρους της ΠΑ δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. 

Α4.3 Τα έντυπα-μητρώα του Α/Φ αποτελούν τεκμήρια συντήρησης και ποιοτικής κατάστασης 
του και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η μεταφορά τους με το ίδιο Α/Φ. Κατόπιν αυτού, ο 
ΟΦ θα αναλάβει την μεταφορά των εντύπων- μητρώων του Α/Φ χωρίς επιβάρυνση για 
την ΠΑ, μεταξύ της Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας (112ΠΜ, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200, 
Ελλάδα) και του Επισκευαστικού Κέντρου του ΟΦ και των τυχόν υπεργολάβων του.  

Α4.4 Ο ΟΦ θα παρέχει χωρίς οικονομική επιβάρυνση, τις εργασίες εξυπηρέτησης του Α/Φ 
για την ένταξη του στις εγκαταστάσεις του Επισκευαστικού Κέντρου του ΟΦ και των 
τυχόν υπεργολάβων του, καθώς και την εργασία αφαίρεσης του καυσίμου το οποίο 
φέρεται εντός δεξαμενών του Α/Φ, το οποίο θα προστίθεται στο Α/Φ με την απόδοση 
του πριν την Δοκιμαστική Πτήση χωρίς επιβάρυνση για την ΠΑ. 

Α4.5 Η ΠΑ θα αναλαμβάνει τα πιθανά κόστη Ελλιμενισμού και τέλη Προσγείωσης (Landing 
Fees), που δύναται να προκύψουν κατά την χρήση των εγκαταστάσεων του 
Αεροδρομίου.  

Α5 Εκπρόσωποι της ΠΑ στο Επισκευαστικό Κέντρο 

Α5.1 Ο ΟΦ θα έχει τη δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε 
επισκευαστικού κέντρου ή υπεργολάβου του δύο (2) Εκπροσώπων της ΠΑ, προς 
επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών. 
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Α5.2 Ο ΟΦ, θα παρέχει αδαπάνως για την ΠΑ διευκολύνσεις στους εκπροσώπους της ΠΑ, 
όσον αφορά την παραμονή τους στους χώρους του επισκευαστικού κέντρου ή 
υπεργολάβου του, οι οποίες θα συνίσταται σε παροχή πρόσβασης σε Η/Υ, τηλέφωνο, 
internet κλπ, ενώ θα δίνεται πρόσβαση σε αυτούς, στους χώρους όπου εκτελούνται οι 
εργασίες. 

Α5.3 Οι εκπρόσωποι της ΠΑ οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και 
τις διαδικασίες του επισκευαστικού κέντρου ή του υπεργολάβου του ΟΦ. 

Α5.4 Η ΠΑ είναι υπεύθυνη για την μεταφορά, διαμονή και ότι άλλο κόστος προκύψει από την 
αποστολή του εν λόγω προσωπικού ΠΑ στο τόπο που πραγματοποιούνται οι ΠΕ. 

Α6 Πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above) 

Α6.1 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι για την αποκατάσταση των ευρημάτων που θα προκύψουν κατά 
την εκτέλεση ΠΕ, στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over 
& Above) ως §Α1.4, θα γνωστοποιεί στην ΠΑ το συντομότερο δυνατόν την προσφορά 
του, η οποία θα αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία:  
1. Τον απαιτούμενο αριθμό εργατοωρών και το κόστος αυτών. 
2. Τα στοιχεία αναγνώρισης (P/N, περιγραφή) και ποσότητα των τυχόν απαιτούμενων 
υλικών. 
3. Τις διαθέσιμες επιλογές για την αντικατάσταση των υλικών που έχουν αστοχήσει, 
όπως προμήθεια, τροποποίηση, επισκευή διά ανταλλαγής ή επισκευή του ίδιου υλικού, 
το κόστος της κάθε επιλογής και το πώς επηρεάζει τον χρόνο απόδοσης του Α/Φ. 
4. Το κόστος μεταφοράς (shipping cost), εφόσον υφίσταται. 

Α6.2 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η ΠΑ υποχρεούται να εξετάσει την προσφορά του ως §Α6.1 και 
να απαντήσει σε αυτή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χωρίς το διάστημα αυτό να 
θεωρείται ότι επεκτείνει το χρόνο ολοκλήρωσης της αντίστοιχης ΠΕ. Σε περίπτωση που 
απαιτείται επιπλέον χρόνος για την εξέταση της υπόψη προσφοράς, αυτός δύναται να 
επιμηκύνει ισόχρονα τον χρόνο ολοκλήρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

Α6.3 Σε περίπτωση κατά την οποία η ΠΑ επιλέξει να παρέχει η ίδια το απαιτούμενο υλικό, η 
ευθύνη και κόστος μεταφοράς του θα βαρύνουν την ΠΑ. Σε περίπτωση που η 
μεταφορά του εν λόγω υλικού καθυστερήσει πέραν της πρόβλεψης που εμπεριέχονταν 
στην §Α6.1, τότε οι πρόσθετες μέρες που απαιτήθηκαν για την παραλαβή του υλικού 
από τον ΟΦ, θα επιφέρουν ισόχρονη επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης της 
αντίστοιχης ΠΕ. 

Α6.4 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η ΠΑ δεν θα κάνει αποδεκτή προσφορά κόστους (Quotation) για 
τις Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Over & Above), που αφορά σε παροχή 
υλικών του για την ολοκλήρωση των ΠΕ σε περίπτωση που το κόστος αυτών 
υπερβαίνει το συμφωνηθέν ποσοστό υπέρβασης επί τοις εκατό (%), πλέον των 
προσφερόμενων τιμών υλικών των ηλεκτρονικών καταλόγων των ΟΕΜ. 

Α6.5 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι για τις ελάχιστες περιπτώσεις υλικών που δεν παρέχονται από τις 
εταιρείες ΟΕΜ τα υλικά του Α/Φ, των Α/Κ και ΑPU, η σύγκριση τιμών και η εξέταση 
αποδοχής της προσφοράς θα γίνεται με βάση στοιχεία που διαθέτει ή θα συλλέξει η 
ΠΑ. 
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Α6.6 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι τα υλικά του Α/Φ, τα οποία αντικαταστάθηκαν με την προμήθεια 
υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης των ΠΕ ή των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above), ή εφαρμογής τροποποιήσεων και δεν έχουν τύχει χειρισμού 
μέσω ανταλλαγής (Exchange), θα επιστρέφονται στην ΠΑ και η μεταφορά τους θα 
γίνεται με ευθύνη αυτής, εκτός αν άλλως υποδειχθεί από την ΠΑ. 

Α7 Πλαίσιο Απόκλισης ή μη Εκτέλεσης Εργασιών (Deviation or Waiver Report) 

Α7.1 Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών των ΠΕ και σε περίπτωση που απαιτείται, θα 
υποβάλλεται από τον ΟΦ αναφορά απόκλισης ή μη εκτέλεσης εργασιών (Deviation or 
Waiver Report) όπου θα δίνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα (ενδεικτικά και 
μη περιοριστικά λόγοι εμφάνισης, επιπτώσεις στην Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους, 
επιπτώσεις στο κόστος, χρονικές επιπτώσεις) τα οποία η ΠΑ, θα εξετάζει και θα 
εγκρίνει κατά περίπτωση. 

Α7.2 Επισημαίνεται ότι η απόρριψη μέρους ή συνολική των αναφορών απόκλισης ή μη 
εκτέλεσης εργασιών (Deviation or Waiver Report) δεν καθιστούν συμμέτοχη την ΠΑ 
στην υπευθυνότητα επί των συνεπαγόμενων επιπτώσεων και ο ΟΦ θα πρέπει να 
επιλύσει τις προκύπτουσες δυσκολίες. Η ΠΑ κατά την απάντησή της στην υπόψη 
αναφορά, δύναται να χορηγήσει πρόσθετο χρόνο για την αντιμετώπιση του/ των 
προβλημάτων. Επιπρόσθετα, τυχόν αποδοχή συγκεκριμένων εργασιών σε αναφορά 
απόκλισης ή μη εκτέλεσης εργασιών (Deviation or Waiver Report) σε προγενέστερες 
περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών στο Α/Φ, δεν δεσμεύει την ΠΑ για μελλοντικές 
αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Α8 Χρόνος Απόδοσης Α/Φ 

Α8.1 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι θα υποβάλλει το χρόνο απόδοσης του Α/Φ σε ημερολογιακές 
ημέρες συμφώνως του προγραμματισμού εργασιών  της Προσθήκης «6».  

Α8.2 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι ο χρόνος απόδοσης του Α/Φ θα υποβάλλεται από τον OΦ και 
στην προσφορά του για την κατάρτιση εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, δεν δύναται να 
υπερβαίνει αυτόν της αρχικής του προσφοράς ως §Α8.1 και εάν απαιτηθεί από την ΠΑ 
θα εξετάζει την περαιτέρω μείωση του χρόνου καθήλωσης κατόπιν διαπραγμάτευσης 
και προ της κατάρτισης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης.  

Α8.3 Για τη μέτρηση του συνολικού χρόνου έκαστης ΠΕ κατά τις Εκτελεστικές Συμβάσεις, ως 
πρώτη ημέρα θα θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ένταξη του Α/Φ στο 
Επισκευαστικό Κέντρο. 

Α8.4 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η ΠΑ δύναται να ζητήσει κατά απαίτηση την υπερωριακή 
απασχόληση ή και την απασχόληση του προσωπικού του σε αργίες, προκειμένου να 
επιτευχθεί η απόδοση του Α/Φ εντός ή/και νωρίτερα του χρόνου απόδοσης της 
εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης λόγω Υπηρεσιακών αναγκών διαθεσιμότητας του 
Α/Φ. 
 
 
 
 
 
 
 

Α9 Παραλαβή Α/Φ 

Α9.1 Η παρούσα διαδικασία παραλαβής του Α/Φ, θα διενεργείται για λογαριασμό της ΠΑ, 
από την ορισμένη επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή θα 
μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις του ΟΦ, όπου θα βρίσκεται το υπό παραλαβή Α/Φ, στην 
ημερομηνία που θα έχει καθοριστεί από τον ΟΦ για την έναρξη της διαδικασίας 
παράδοσης. 
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Α9.2 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των ΠΕ, ο ΟΦ θα παραδίδει το Α/Φ 
συνοδευόμενο από: 
1. Μητρώο Α/Φ – Α/Κ – ΑPU (Log Book) πλήρως συμπληρωμένα στα Αγγλικά. 
2. Τα πιστοποιητικά §Α1.12 των υλικών που τοποθετήθηκαν στο Α/Φ. 
3. Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών (Certificate Release to 
Service – CRS), σύμφωνα με το πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο.  
4. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των καρτών 
εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν επί του 
Α/Φ. 

Α9.3 Ο ΟΦ κατόπιν της έκδοσης του CRS, θα αποδέχεται την εκτέλεση δοκιμαστικής πτήσης 
(Functional Check Flight) από πλήρωμα της ΠΑ με αντικείμενο το λειτουργικό έλεγχο 
των συστημάτων του Α/Φ, ως προϋπόθεση για την ποιοτική παραλαβή του.  

Α9.4 Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η δοκιμαστική πτήση (Functional Check Flight) του Α/Φ και η 
πτήση αναχώρησης από το Επισκευαστικό Κέντρο ή τις εγκαταστάσεις υπεργολάβου 
του, μετά από την ποιοτική-ποσοτική παραλαβή του Α/Φ θα γίνει με μέριμνα της ΠΑ. 

Α9.5 Μετά την εκτέλεση της δοκιμαστικής πτήσης ο ΟΦ θα αποκαθιστά χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της ΠΑ, όλες τις παρατηρήσεις που προέκυψαν και απορρέουν από 
εργασίες που εκτέλεσε, κατά την κρίση της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. Η αποκατάσταση ευρημάτων σε συστήματα του Α/Φ που δεν σχετίζονται 
άμεσα με τις εκτελεσθείσες εργασίες, θα εμπίπτει στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 

Α9.6 Σε περίπτωση όπου η αποκατάσταση των ευρημάτων της προηγούμενης παραγράφου 
δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στο έδαφος, θα ακολουθεί και νέα δοκιμαστική πτήση, έως 
ότου όλες οι παρατηρήσεις να έχουν αποκατασταθεί και να έχει επιβεβαιωθεί η 
ορθότητα της αποκατάστασής τους. 

Α9.7 Ο ΟΦ θα παρέχει χωρίς οικονομική επιβάρυνση, τις εργασίες εξυπηρέτησης του Α/Φ 
για τη δοκιμαστική πτήση (ή και των επόμενων, ήθελε τέτοιες απαιτηθούν), οι οποίες 
αφορούν την προετοιμασία του Α/Φ για την πτήση μετάβασης του Α/Φ από τις 
εγκαταστάσεις του ΟΦ ή του υπεργολάβου του, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ.  

Α9.8 Το πρωτόκολλο της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, θα 
υπογράφεται από την επιτροπή της ΠΑ και τον ορισμένο εκπρόσωπο του ΟΦ, κατόπιν 
ολοκλήρωσης των αναφερόμενων ενεργειών των εδαφίων της παρούσας παραγράφου, 
του ελέγχου των μητρώων και της επιτυχούς Π/Γ του Α/Φ από την δοκιμαστική πτήση 
στις εγκαταστάσεις του ΟΦ ή του υπεργολάβου του.  

Α9.9 Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
Α/Φ στο καθοριζόμενο σημείο παράδοσης από τον ΟΦ του στην ΠΑ και την υπογραφή 
του πρωτοκόλλου της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ. 

Α9.10 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο επισκευαστικό κέντρο ή τον υπεργολάβο, ο 
ΟΦ θα αναλάβει την επιστροφή των εντύπων-μητρώων του Α/Φ χωρίς επιβάρυνση για 
την ΠΑ προς την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, όπου θα πρέπει να παραδοθούν σε 
εκπρόσωπο που θα υποδείξει η ΠΑ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
οριστική παραλαβή του Α/Φ. 
 

Α10 Εγγυήσεις 
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Α10.1 Ο ΟΦ θα παρέχει τις κάτωθι εγγυήσεις καλής λειτουργίας: 
1. Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί του Α/Φ, στο πλαίσιο είτε των εργασιών των 
ΠΕ, είτε της εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above), έξι (6) μήνες ή 300 ώρες πτήσης, από την ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει πρώτο. 
2. Για το σύνολο των υλικών που θα τοποθετηθούν επί του Α/Φ, στο πλαίσιο είτε των 
εργασιών των ΠΕ, είτε της εφαρμογής τροποποιήσεων, είτε των Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above), δώδεκα (12) μήνες ή 600 ώρες πτήσης, από 
την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, όποιο έρθει 
πρώτο. 

Α10.2 Η ημερομηνία του πρωτόκολλου της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
Α/Φ, ορίζεται ως ο χρόνος έναρξης ισχύος των εγγυήσεων. 

Α10.3 Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθούν τα κριτήρια §Α10.1, η όποια 
παρεχόμενη εγγύηση να μην είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην 
ημεδαπή της χώρας εγκατάστασης του Επισκευαστικού Κέντρου του Οικονομικού 
Φορέα. 

Α10.4 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ προβλήματα λειτουργίας, 
ελαττωματικότητα ή μη συμμορφώσεις σε υλικά ή λογισμικό, τα οποία καλύπτονται από 
την εγγύηση του ΟΦ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω §Α10.1, τότε ο ΟΦ θα 
προβαίνει στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ αποκατάσταση του 
προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί η 
περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα προέκυψε από κακό 
χειρισμό του Α/Φ ή εργασίες συντήρησης της ΠΑ, που δεν είναι σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της βιβλιογραφίας του Α/Φ. 

Α10.5 Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση ενός υλικού εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό 
θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης που είχε το υλικό που 
αστόχησε, τη στιγμή της υποβολής της Αναφοράς Ελαττωματικότητας, όπως αυτή είχε 
προσδιοριστεί από τις προβλέψεις της §Α10.1.1 και 10.1.2. 

Α10.6 Η αποκατάσταση του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης θα 
εκτελείται σύμφωνα με την εξής διαδικασία : 
1. Η ΠΑ θα αποστέλλει Αναφορά Ελαττωματικότητας (Unsatisfactory Report) θα 
ειδοποιείται ο ΟΦ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών, περιγράφοντας τις 
παραμέτρους του προβλήματος, της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης για τη 
διεκδίκηση της εγγύησης 
2. Ο ΟΦ θα εξετάζει την Αναφορά Ελαττωματικότητας και θα απαντά αιτιολογημένα για 
την αποδοχή ή μη της εγγύησης. 
3. Ο ΟΦ σε περίπτωση αποδοχής της εγγύησης θα προβαίνει στην εντός δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών αντικατάσταση του εμπλεκόμενου υλικού με έτερο 
εύχρηστο ή την παροχή τεχνικής συνδρομής. 
Το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται από τη στιγμή της κοινοποίησης της Αναφοράς 
Ελαττωματικότητας μέχρι την παράδοση του υλικού στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ 
στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. 

Α10.7 Στην περίπτωση που απαιτείται η τεχνική συνδρομή του ΟΦ, προς επίλυση της 
αναφοράς ελαττωματικότητας, αυτός θα ενεργεί με την αποστολή κλιμακίου τεχνικών 
του στις εγκαταστάσεις που του υποδείξει η ΠΑ, εξοπλισμένου με κατάλληλα μέσα για 
την εκτέλεση εργασιών επί του Α/Φ. Η υπόψη υπηρεσία θα ενεργοποιείται κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της ΠΑ ως §Α10.6. 
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Α10.8 Ο ΟΦ θα είναι υπεύθυνος, τόσο για την καταλληλότητα του προσωπικού της §Α10.7, 
όσο και των κατά περίπτωση απαιτούμενου εξοπλισμού (ανταλλακτικά και συσκευές), 
σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες αξιοπλοΐας κατά EASA ή ισοδύναμους. 

Α10.9 Με το πέρας των εκτελούμενων εργασιών της §Α10.8 θα παραδίδεται Πιστοποιητικό 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών (Certificate Release to Service – CRS), 
σύμφωνα με το πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο ως §Α9.2. Επιπρόσθετα θα 
παραδίδονται και τα πιστοποιητικά τυχόν ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν επί 
αεροναυτικού προϊόντος ως §Α1.8. 

Α10.10 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, το κόστος μεταφοράς του υλικού από τις 
εγκαταστάσεις της ΠΑ (Α.Β. Ελευσίνας) στις εγκαταστάσεις του ΟΦ, το κόστος 
αντικατάστασης του ελαττωματικού υλικού και το κόστος επιστροφής από τις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΠΑ (Α.Β. Ελευσίνας), επιβαρύνει 
τον ΟΦ. 

Α10.11 Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό ή μη 
συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό με το οποίο 
συνδέεται (στο σύνολό του ή εν μέρει) κατά τη χρήση για την οποία προορίζεται, τότε ο 
ΟΦ θα αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της 
ΠΑ και τόσο του ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου υλικού ή λογισμικού, όσο και 
το/τα υλικό/ά στα οποία προκλήθηκε η ζημιά. 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Προγραμματισμένες Εργασίες (CMP Tasks). 
«2» Υλικά Προγραμματισμένων Εργασιών  
«3» Επαναλαμβανόμενες Επιπρόσθετες Εργασίες (Additional Tasks). 
«4» Τροποποιήσεις και Αναβαθμίσεις Επιχειρησιακου Εξοπλισμού του Α/Φ. 
«5» Αναβαθμίσεις και Βελτιώσεις Μη Επιχειρησιακού Εξοπλισμού του Α/Φ. 
«6» Προγραμματισμός ΠΕ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Της Τεχνικής Προδιαγραφής 
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α/Φ G-V S/N 678 ΓΙΑ 4 ΈΤΗ» 
 

 

Προγραμματισμένες Εργασίες (CMP Tasks) 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

1 121400 No. 1 Engine - AIR Turbine Starter Oil - Change 3 1A 5 15 

2 121401 No. 2 Engine - AIR Turbine Starter Oil - Change 3 1A 5 15 

3 212202 Ram AIR Check Valve - Detailed Inspection 3 10A 1 3 

4 212511 Display Unit Fan Filters - Inspection 8.5 1A 5 42.5 

5 213301 Decompression Advisory System - Functional Test 4 4A 2 8 

6 213302 Differential Pressure Limiter Valve (Primary) - Functional Check 2 5A 1 2 

7 213303 Differential Pressure Limiter Valve (Secondary) - Functional Check 2 5A 1 2 

8 213304 Differential Pressure Limiter Valve (Negative) - Functional Check 2 5A 1 2 

9 213305 
Baggage Compartment Shut-Off Valve and Reset Switch - 
Operational Test 

6 5A 1 6 

10 213307 
Baggage Compartment Ventilation Check Valve - Detailed 
Inspection 

5 10A 1 5 

11 213308 Pressure Relief Valve Remote AIR Filter - Detailed Inspection 2 5A 1 2 

12 215227 Primary / Secondary Heat Exchanger (Left) - Detailed Inspection 1 1A 5 5 

13 215228 Primary / Secondary Heat Exchanger (Right) - Detailed Inspection 1 1A 5 5 

14 216107 
AIR Supply / Zone Trim AIR Check Valve (Left Cold AIR Manifold) 
- Detailed Inspection 

5 6C 1 5 

15 216108 
AIR Supply / Zone Trim AIR Check Valve (Right Cold AIR 
Manifold) - Detailed Inspection 

5 6C 1 5 

16 216117 
AIR Supply / Zone Trim AIR Check Valve (Left Hot AIR Manifold) - 
Detailed Inspection 

5 6C 1 5 

17 216118 AIR Supply / Zone Trim AIR Check Valve (Right Hot AIR Manifold) 5 6C 1 5 





 

Σελίδα 86 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

- Detailed Inspection 

18 236001 L Wing Static Wicks / Bonding - Functional Test 1 4C 1 1 

19 236002 R Wing Static Wicks / Bonding - Functional Test 1 4C 1 1 

20 236003 L Horizontal Stab Static Wick / Bonding - Functional Test 1 4C 1 1 

21 236004 R Horizontal Stab Static Wick / Bonding - Functional Test 1 4C 1 1 

22 236005 Vertical Stabilizer Static Wick / Bonding - Functional Test 1 4C 1 1 

23 236006 Tail Cone Static Wick / Bonding - Functional Test 1 4C 1 1 

24 237004 Cockpit Voice Recorder - Operational Test 1 1C 5 5 

25 237016 
Cockpit Voice Recorder Underwater Locator Beacon - Operational 
Test 

1 2C 2 2 

26 237018 
Cockpit Voice Recorder Underwater Locator Beacon - Switch 
Cleaning 

1 2C 2 2 

27 237020 Cockpit Voice Recorder Impact Switch - Functional Test 3 6C 1 3 

28 237032 
Cockpit Voice Recorder Underwater Locator Beacon (DK120 or 
DK120/90) - Battery Discard 

0.5 CH5 1 0.5 

29 240106 L Emergency Battery - Bite / Battery Level Test 1 2C 2 2 

30 240107 R Emergency Battery - Bite / Battery Level Test 1 2C 2 2 

31 240108 Fwd Emergency Battery - Bite / Battery Level Test 1 2C 2 2 

32 240109 Aft Emergency Battery - Bite / Battery Level Test 1 2C 2 2 

33 240111 Emergency Battery Pack (Left) - Restore 2 CH5 2 4 

34 240112 Emergency Battery Pack (Right) - Restore 2 CH5 2 4 

35 240113 Emergency Battery Pack (Forward) - Restore 2 CH5 1 2 

36 240114 Emergency Battery Pack (Aft) - Restore 2 CH5 2 4 

37 240121 Emergency Battery Power System (Left) - Operational Test 1 1C 5 5 

38 240122 Emergency Battery Power System (Right) - Operational Test 1 1C 5 5 

39 240123 Emergency Battery Power System (Forward) - Operational Test 1 1C 5 5 

40 240124 Emergency Battery Power System (Aft) - Operational Test 1 1C 5 5 

41 242001 Tail Compartment AC Feeder Cables - Detailed Inspection 2 8C 1 2 

42 242005 Standby Electrical Power System - Operational Test 1 2C 2 2 

43 242111 Integrated Drive Generator (Left) - Detailed Inspection 3 1A 5 15 

44 242112 Integrated Drive Generator (Right) - Detailed Inspection 3 1A 5 15 

45 242113 Integrated Drive Generator Disconnect System (Left) - Operational 3 DUE 1 3 





 

Σελίδα 87 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

Check ITEM 

46 242114 
Integrated Drive Generator Disconnect System (Right) - 
Operational Check 

3 
DUE 
ITEM 

1 3 

47 242115 Integrated Drive Generator (Left) - Servicing 1 1A 5 5 

48 242116 Integrated Drive Generator (Right) - Servicing 1 1A 5 5 

49 243011 L Main Battery - Capacity Check 6 1C 5 30 

50 243012 R Main Battery - Capacity Check 6 1C 5 30 

51 243020 Tail Compartment Dc Feeder Cables - Detailed Inspection 2 8C 1 2 

52 251006 Crew Seats Inertia Reel (Pilot) - Operational Test 1 2C 2 2 

53 251007 Crew Seats Inertia Reel (Copilot) - Operational Test 1 2C 2 2 

54 251008 Crew Seats Inertia Reel (Observer) - Operational Test 1 2C 2 2 

55 251016 Crew Seat Restraints (Pilot) - Detailed Inspection 1 2C 2 2 

56 251017 Crew Seat Restraints (Copilot) - Detailed Inspection 1 2C 2 2 

57 251018 Crew Seat Restraints (Observer) - Detailed Inspection 1 2C 2 2 

58 251021 
Crew Seats Locking Mechanism and Seat Tracks (Pilot) - Detailed 
Inspection 

4 4C 1 4 

59 251022 
Crew Seats Locking Mechanism and Seat Tracks (Copilot) - 
Detailed Inspection 

4 4C 1 4 

60 251023 
Crew Seats Locking Mechanism and Seat Tracks (Observer) - 
Detailed Inspection 

4 4C 1 4 

61 252101 Passenger Seats Attachments and Locking - Detailed Inspection 1 4C 1 1 

62 252102 Passenger Seats Restraints - Detailed Inspection 1 2C 2 2 

63 252104 Passenger Seats Inertia Reels - Operational Test 1 2C 2 2 

64 256011 Crew Smoke Goggles (Pilot) - Detailed Inspection 1 3C 2 2 

65 256012 Crew Smoke Goggles (Copilot) - Detailed Inspection 1 3C 2 2 

66 256013 Crew Smoke Goggles (Observer) - Detailed Inspection 1 3C 2 2 

67 256025 Ditching Line - Detailed Inspection 3 4C 1 3 

68 256071 Flashlight (No. 1) - Operational Test 1.5 1C 5 7.5 

69 256072 Flashlight (No. 2) - Operational Test 1.5 1C 5 7.5 

70 256073 Flashlight (No. 3) - Operational Test 1.5 1C 5 7.5 

71 256201 Life Vest(S) - Detailed Inspection 4 1C 5 20 

72 256202 Life Raft(S) (No. 1) - Detailed Inspection 2 1C 5 10 





 

Σελίδα 88 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

73 256203 Life Raft(S) (No. 2) - Detailed Inspection 2 1C 5 10 

74 256205 Life Vest - Restore 2.5 CH5 1 2.5 

75 256205 Life Vest - Restore 0.5 CH5 1 0.5 

76 256265 
Life Raft Emergency Locator Transmitter (ELT) Batteries {No. 1} - 
Discard 

1 CH5 1 1 

77 256266 
Life Raft Emergency Locator Transmitter (ELT) Batteries {No. 2} - 
Discard 

1 CH5 1 1 

78 256270 Life Raft (No. 1) - Restore 1 CH5 2 2 

79 256271 Life Raft (No. 2) - Restore 1 CH5 2 2 

80 256282 Protective Breathing Equipment (No. 1) - Detailed Inspection 3 1C 5 15 

81 256283 Protective Breathing Equipment (No. 1) - Discard 1 CH5 1 1 

82 256302 Emergency Locator Transmitter Batteries - Discard 1 CH5 1 1 

83 256306 Emergency Locator Transmitter - Operational Test (FAR 91.207) 2 1C 5 10 

84 257019 Underwater Accoustic Beacon Cleaning - Restore 1 2C 2 2 

85 257020 
Underwater Acoustic Beacon Cleaning (Baggage Compartment) - 
Restore 

1 2C 2 2 

86 257052 Underwater Acoustic Beacon (Aft Bay) - Operational Check 2 2C 2 4 

87 257054 Underwater Acoustic Beacon Battery (Aft Bay) - Restore 1 CH5 1 1 

88 260301 
Baggage Compartment Smoke Evacuation Valve - Operational 
Test 

1 6C 1 1 

89 261209 Pylon Thermal Switches (Left) - Functional Test 8 6C 1 8 

90 261210 Pylon Thermal Switches (Right) - Functional Test 8 6C 1 8 

91 261302 APU (FIRE) Shut-Down Circuit - Operational Test 4 2C 2 8 

92 261305 APU Compartment FIRE Detect Loop - Operational Test 1 4A 2 2 

93 261418 Aft Equipment Overheat Thermal Switches - Functional Test 2 4C 1 2 

94 261419 
Baggage Compartment Below Floor Overheat Thermal Switch - 
Functional Test 

4.5 6C 1 4.5 

95 262122 
Engine and APU FIRE Extinguishing Firing Circuitry Integrity (Left 
Engine) - Functional Check 

6 3C 2 12 

96 262123 
Engine and APU FIRE Extinguishing Firing Circuitry Integrity 
(Right Engine) - Functional Check 

6 3C 2 12 

97 262124 
Engine FIRE Bottle Pressure Switch (Left Bottle) - Operational 
Test 

4 5C 1 4 





 

Σελίδα 89 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

98 262125 
Engine FIRE Bottle Pressure Switch (Right Bottle) - Operational 
Test 

4 5C 1 4 

99 262126 
Engine and APU FIRE Extinguishing Firing Circuitry Integrity 
(APU) - Functional Check 

6 3C 2 12 

100 262127 APU FIRE Bottle Pressure Switch - Operational Check 4 5C 1 4 

101 262139 Engine FIRE Bottle (Left) - Weight Check 0.5 5C 1 0.5 

102 262140 Engine FIRE Bottle (Right) - Weight Check 0.5 5C 1 0.5 

103 262142 APU FIRE Bottle - Weight Check 0.5 5C 1 0.5 

104 262207 
APU FIRE Extinguishing Firing Circuitry Integrity - Functional 
Check 

3 3C 2 6 

105 262214 
APU FIRE Extinguisher Discharge Tubing - General Visual 
Inspection 

2 5C 1 2 

106 262560 Trash Receptacle Enclosure (Aft Lavatory) - Detailed Inspection 1 1C 5 5 

107 262561 
Trash Receptacle Enclosure (Forward Lavatory) - Detailed 
Inspection 

1 1C 5 5 

108 262562 
Trash Receptacle Enclosure (Aft Galley / Annex) - Detailed 
Inspection 

1 1C 5 5 

109 262570 
Trash Receptacle FIRE Extinguishing Bottle (Weight Check, Aft 
Lavatory) - Functional Test 

1 5C 1 1 

110 262571 
Trash Receptacle FIRE Extinguishing Bottle (Weight Check, 
Forward Lavatory) - Functional Test 

1 5C 1 1 

111 262572 
Trash Receptacle FIRE Extinguishing Bottle (Weight Check, Aft 
Galley / Annex) - Functional Test 

1 5C 1 1 

112 262583 
Trash Receptacle FIRE Extinguisher Nozzles (Aft Lavatory) - 
Detailed Inspection 

0.5 1C 5 2.5 

113 262584 
Trash Receptacle FIRE Extinguisher Nozzles (Forward Lavatory) - 
Detailed Inspection 

0.5 1C 5 2.5 

114 262585 
Trash Receptacle FIRE Extinguisher Nozzles (Aft Galley / Annex) - 
Detailed Inspection 

0.5 1C 5 2.5 

115 262601 Portable Halon FIRE Extinguisher (Cockpit) - Detailed Inspection 2 1C 5 10 

116 262602 Portable Halon FIRE Extinguisher (Cockpit) - Weight Check 1 1C 5 5 

117 262621 Portable Halon FIRE Extinguisher (Aft Cabin) - Detailed Inspection 2 1C 5 10 

118 262622 Portable Halon FIRE Extinguisher (Aft Cabin) - Weight Check 1 1C 5 5 

119 262624 Portable Halon FIRE Extinguisher (Aft Cabin) - Restore 0.5 CH5 1 0.5 





 

Σελίδα 90 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

120 262631 
Portable Halon FIRE Extinguisher (Aft Lavatory AREA) - Detailed 
Inspection 

1.5 1C 5 7.5 

121 262632 Portable Halon FIRE Extinguisher (Aft Lavatory) - Weight Check 0.5 1C 5 2.5 

122 262634 Portable Halon FIRE Extinguisher (Lavatory AREA) - Restore 0.5 CH5 1 0.5 

123 271008 Aileron Trim Tab Actuator / Linkage - General Visual Inspection 8 8C 1 8 

124 271010 
Aileron Control and Trim Cables In Pressurized Areas of Fuselage 
and Overwing to Aft Wing Links - Detailed Inspection 

12 8C 1 12 

125 271011 
Aileron Control and Trim Cables In Main Wheel Wells / Wing 
Trailing Edge - Detailed Inspection 

2 2C 2 4 

126 271110 
Aileron Inter-Column Linkage Disconnect Assemblies - 
Operational Test 

1 2A 2 2 

127 271303 Aileron Hardover Prevention System (Left) - Operational Check 3.5 2A 2 7 

128 271304 Aileron Hardover Prevention System (Right) - Operational Check 1.5 2A 2 3 

129 271307 Aileron Hydraulic Boost Actuator (Left) - Inspection 0.5 1A 5 2.5 

130 271308 Aileron Hydraulic Boost Actuator (Right) - Inspection 0.5 1A 5 2.5 

131 272004 Rudder Torque Tube Bearing - Lubrication 0.5 2A 2 1 

132 272012 Rudder Torque Tube - Inspection 20 8C 1 20 

133 272100 Rudder Pedals - Lubrication 1 4A 2 2 

134 272107 
Rudder Control and Trim Cables In Pressurized Areas of Fuselage 
/ Overwing to Aft Wing Links - Detailed Inspection 

16 8C 1 16 

135 272108 
Rudder Control and Trim Cables In Main Wheel Well / Tail 
Compartment - Detailed Inspection 

2 2C 2 4 

136 272301 Rudder Hardover Prevention System - Operational Test 11 2A 2 22 

137 272303 Standby Rudder System - Operational Test 2 4C 1 2 

138 273019 Elevator Drive ROD - Lubrication 22 8C 1 22 

139 273032 Longitudinal Control System Friction Check - Inspection / Check 3 2A 2 6 

140 273099 
Elevator Control and Trim Cables In Pressurized Areas of 
Fuselage and Overwing to Aft Wing Links - Detailed Inspection 

16 8C 1 16 

141 273100 
Elevator Control and Trim Cables In Main Wheel Well and Tail 
Compartment - Detailed Inspection 

6 2C 2 12 

142 273113 
Elevator Inter-Column Linkage Disconnect Assembly - Operational 
Test 

2 2A 2 4 

143 273405 Elevator Hardover Prevention System - Operational Test 8 2A 2 16 

144 273407 Elevator Hydraulic Dual Tandem Actuator (Left)- Inspection 0.5 1A 5 2.5 





 

Σελίδα 91 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

145 273408 Elevator Hydraulic Dual Tandem Actuator (Right)- Inspection 0.5 1A 5 2.5 

146 274106 
Emergency Horizontal Stabilizer (Backup MODE) - Operational 
Test 

1.5 2A 2 3 

147 274202 Horizontal Stabilizer Actuator - Lubrication 8 3C 2 16 

148 274204 Horizontal Stabilizer Actuator (Installed Life) - Restore 8 CH5 1 8 

149 274205 Horizontal Stabilizer Actuator (Upper Gearbox) - Lubrication 3 6C 1 3 

150 275011 Flap Actuator Gearbox (Left Inboard) - Lubrication 0.5 8A 1 0.5 

151 275012 Flap Actuator Gearbox (Right Inboard) - Lubrication 0.5 8A 1 0.5 

152 275013 Flap Actuator Gearbox (Left Outboard) - Lubrication 0.5 8A 1 0.5 

153 275014 Flap Actuator Gearbox (Right Outboard) - Lubrication 0.5 8A 1 0.5 

154 275019 Flap Actuator Travel Nut (Left) - Lubrication 0.5 1A 5 2.5 

155 275020 Flap Actuator Travel Nut (Right) - Lubrication 0.5 1A 5 2.5 

156 275302 Flap Tracks - General Visual Inspection 2 4C 1 2 

157 276104 
Speed brake Cable Assemblies In Fuselage and Overwing AREA 
to Aft Links - Detailed Inspection 

12 8C 1 12 

158 276105 
Speed brake Cable Assemblies In Main Wheel Well / Wing Trailing 
Edge - Detailed Inspection 

6 2C 2 12 

159 276201 
Ground Spoiler Auto Deploy Rejected Takeoff MODE - 
Operational Test 

3 2A 2 6 

160 276202 Ground Spoiler Manual Retract MODE - Operational Test 3 2A 2 6 

161 276321 
Outboard Flight Spoiler Bellcrank (Left) - Special Detailed 
Inspection 

6 
DUE 
ITEM 

1 6 

162 276322 
Outboard Flight Spoiler Bellcrank (Right) - Special Detailed 
Inspection 

6 
DUE 
ITEM 

1 6 

163 277003 Gust Lock System - Functional Check 1.5 2A 2 3 

164 280012 
Microbiological Contamination Test of Fuel Tank - Special Detail 
Inspection 

2 CH5 5 10 

165 281407 L Gravity Water / Fuel Drain Valve - Operational Test 0.5 1A 5 2.5 

166 281408 R Gravity Water / Fuel Drain Valve - Operational Test 0.5 1A 5 2.5 

167 281409 Flapper Check Valve (Left) - General Visual Inspection 2.5 8C 1 2.5 

168 281410 Flapper Check Valve (Right) - General Visual Inspection 2.5 8C 1 2.5 

169 281515 L Wing Vent Float Drain Valve - Detailed Inspection 2 8C 1 2 





 

Σελίδα 92 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

170 281516 R Wing Vent Float Drain Valve - Detailed Inspection 2 8C 1 2 

171 281527 L Overboard Vent / Ram AIR Inlet Mast - Inspection 1 8C 1 1 

172 281528 R Overboard Vent / Ram AIR Inlet Mast - Inspection 1 8C 1 1 

173 282603 Engine Feed Dual Wall Fuel Line Shroud (Left) - Functional Test 4 8C 1 4 

174 282604 Engine Feed Dual Wall Fuel Line Shroud (Right) - Functional Test 4 8C 1 4 

175 282605 APU Feed Dual Wall Fuel Line Shroud - Functional Test 4 8C 1 4 

176 282606 Engine Feed Dual Wall Fuel Line (Left) - Detailed Inspection 1 2C 2 2 

177 282607 Engine Feed Dual Wall Fuel Line (Right) - Detailed Inspection 1 2C 2 2 

178 282608 APU Feed Dual Wall Fuel Line - Detailed Inspection 1 2C 2 2 

179 282609 
Engine Heated Return Feed Dual Wall Fuel Line (Left) - Detailed 
Inspection 

1 2C 2 2 

180 282610 
Engine Heated Return Feed Dual Wall Fuel Line (Right) - Detailed 
Inspection 

1 2C 2 2 

181 282611 
Engine Heated Return Feed Dual Wall Fuel Line Shroud (Left) - 
Functional Test 

4 8C 1 4 

182 282612 
Engine Heated Return Feed Dual Wall Fuel Line Shroud (Right) - 
Functional Test 

4 8C 1 4 

183 282629 Engine Fuel Shut-Off Valve (Left) - Operational Check 1 2C 2 2 

184 282630 Engine Fuel Shut-Off Valve (Right) - Operational Check 1 2C 2 2 

185 282651 Main Fuel Boost Pump (Left) - Fuel Leak Check 0.5 1A 5 2.5 

186 282652 Main Fuel Boost Pump (Right) - Fuel Leak Check 0.5 1A 5 2.5 

187 282653 Alternate Fuel Boost Pump (Left) - Fuel Leak Check 0.5 1A 5 2.5 

188 282654 Alternate Fuel Boost Pump (Right) - Fuel Leak Check 0.5 1A 5 2.5 

189 284301 Fuel Tank Temperature Bulb - Functional Test 2 4C 1 2 

190 291501 Hydraulic System Shut-Off Valve (Left) - Operational Check 3 2C 2 6 

191 291502 Hydraulic System Shut-Off Valve (Right) - Operational Check 3 2C 2 6 

192 292501 
Auxiliary Hydraulic Pump Manifold Differential Pressure Indicator - 
Detailed Inspection 

0.5 1A 5 2.5 

193 292502 
Power Transfer Unit Manifold Differential Pressure Indicator - 
Detailed Inspection 

0.5 1A 5 2.5 

194 301121 Wing Hot / Wing Temp Low Message (Left) - Operational Test 3 8C 1 3 

195 301122 Wing Hot / Wing Temp Low Message (Right) - Operational Test 3 8C 1 3 

196 301303 Wing Anti-Ice Check Valve (Left) - Detailed Inspection 5 6C 1 5 





 

Σελίδα 93 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
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197 301304 Wing Anti-Ice Check Valve (Right) - Detailed Inspection 5 6C 1 5 

198 304105 Windshield Surface Seal (Left) - Detailed Inspection 0.5 1C 5 2.5 

199 304106 Windshield Surface Seal (Right) - Detailed Inspection 0.5 1C 5 2.5 

200 313002 Dfdr - Functional Test 4 2C 2 8 

201 313006 
Dfdr Underwater Locator Beacon (DK120 or DK120/90) - Battery 
Discard 

1 CH5 1 1 

202 313010 Dfdr Underwater Locator Beacon - Operational Test 1 2C 2 2 

203 313020 Dfdr Underwater Locator Beacon - Switch Cleaning 1 2C 2 2 

204 315001 Central Warning Systems - Operational Test 1 1A 5 5 

205 316201 Symbol Generator Switching - Operational Check 0.5 1A 5 2.5 

206 316203 
Rfmu Capability to Display Standby Engine Instruments - 
Operational Test 

0.5 1A 5 2.5 

207 316205 Dfdr Fail Message - Operational Test 0.5 2C 2 1 

208 316206 Configuration Warning Message / Horn - Operational Test 12 1A 5 60 

209 316207 Enhanced Ground Proximity Warning System - Operational Check 0.5 1A 5 2.5 

210 316208 Elevator Mistrim / Aileron Retrim Messages - Operational Test 1.5 1A 5 7.5 

211 321003 
Main Landing Gear Components (Left) - Detailed Corrosion 
Inspection 

75 4C 1 75 

212 321004 
Main Landing Gear Components (Right) - Detailed Corrosion 
Inspection 

75 4C 1 75 

213 321005 Main Landing Gear (Left) - Lubrication 1 CH5 5 5 

214 321006 Main Landing Gear (Right) - Lubrication 1 CH5 5 5 

215 321045 
Main Landing Gear and Attachments (Left) - General Visual 
Inspection 

1 1A 5 5 

216 321046 
Main Landing Gear and Attachments (Right) - General Visual 
Inspection 

1 1A 5 5 

217 321201 Main Landing Gear Shock Absorber (Left) - Servicing 25 4C 1 25 

218 321202 Main Landing Gear Shock Absorber (Right) - Servicing 25 4C 1 25 

219 321221 
Main Landing Gear Corrosion Inhibiting Compound Reapplication 
(Left) 

20 2C 2 40 

220 321222 
Main Landing Gear Corrosion Inhibiting Compound Reapplication 
(Right) 

20 2C 2 40 

221 321801 Main Landing Gear Door Hinges (Left) - Lubrication 0.5 1A 5 2.5 
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222 321802 Main Landing Gear Door Hinges (Right) - Lubrication 0.5 1A 5 2.5 

223 321803 Main Landing Gear and Doors (Left) - Zonal Inspection 0.5 1C 5 2.5 

224 321804 Main Landing Gear and Doors (Right) - Zonal Inspection 0.5 1C 5 2.5 

225 322003 Nose Landing Gear Components - Detailed Corrosion Inspection 42.5 4C 1 42.5 

226 322004 Nose Landing Gear - Lubrication 1 CH5 5 5 

227 322006 Nose Landing Gear and Attachments - General Visual Inspection 1 1A 5 5 

228 322202 Nose Landing Gear Shock Strut - Servicing 4 4C 1 4 

229 322220 Nose Landing Gear Corrosion Inhibiting Compound Reapplication 18 2C 2 36 

230 322306 Nose Landing Gear Bungee - Lubrication 6 2C 2 12 

231 322801 Nose Landing Gear Door Hinges - Lubrication 0.5 1A 5 2.5 

232 322802 Nose Landing Gear and Doors - Zonal Inspection 0.5 1C 5 2.5 

233 323002 
Landing Gear Emergency Extension Nitrogen Blow-Down Bottle 
(Left) - (Hydrostatic) Restore 

6 CH5 2 12 

234 323012 
Landing Gear Emergency Extension Nitrogen Blow-Down Bottle 
(Right) - (Hydrostatic) Restore 

6 CH5 1 6 

235 323037 Main Landing Gear Bungee (Left) - Lubrication 6 2C 2 12 

236 323038 Main Landing Gear Bungee (Right) - Lubrication 6 2C 2 12 

237 323901 Landing Gear Emergency Extension - Operational Test 33 3C 2 66 

238 323908 
Landing Gear Emergency Extension Nitrogen Blow-Down Bottle 
(Left) - Discard 

6 CH5 1 6 

239 323910 
Landing Gear Emergency Extension T-Handle Linkage - General 
Visual Inspection 

2 6C 1 2 

240 323911 
Landing Gear Emergency Extension Blowdown Bottle Relief 
Valve, Gage and Filler Assembly - General Visual Inspection 

1 3C 2 2 

241 324133 
Mechanical Brake Linkage AT Rudder Pedal - General Visual 
Inspection 

2 6C 1 2 

242 324303 Parking / Emergency Brake - Operational Test 1 3C 2 2 

243 324305 Brake Wear Indicator (Left Outboard) - Detailed Inspection 0.5 1A 5 2.5 

244 324306 Brake Wear Indicator (Left Inboard) - Detailed Inspection 0.5 1A 5 2.5 

245 324307 Brake Wear Indicator (Right Inboard) - Detailed Inspection 0.5 1A 5 2.5 

246 324308 Brake Wear Indicator (Right Outboard) - Detailed Inspection 0.5 1A 5 2.5 

247 325201 Nose Wheel Steering Unit - Lubrication 0.5 
DUE 
ITEM 

1 0.5 
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248 325202 Nose Wheel Steering Collar Assembly / Slave Gear - Lubrication 0.5 1A 5 2.5 

249 334050 Navigation Light Lens (Position) - Detailed Inspection 0.5 1A 5 2.5 

250 334215 Wing Navigation Position Lights (Left Inboard) - Led Discard 8 CH5 1 8 

251 335006 
Emergency Floorpath Lighting Battery Pack (Deep Cycle) (No.1) - 
Restore 

7 CH5 5 35 

252 335007 
Emergency Floorpath Lighting Battery Pack (Deep Cycle) (No.2) - 
Restore 

7 CH5 5 35 

253 335008 
Emergency Floorpath Lighting Battery Pack (Deep Cycle) (No.3) - 
Restore 

7 CH5 5 35 

254 335020 Cabin Emergency Lighting - Operational Test 0.5 1C 5 2.5 

255 341005 Radio Altimeter System - Operational Check 1 1C 5 5 

256 341006 Radio Altimeter System - Zero Altitude Adjustment 3 1C 5 15 

257 341023 Micro AIR Data Computer No. 1 - Certification 4 1C 5 20 

258 341024 Micro AIR Data Computer No. 2 - Certification 4 1C 5 20 

259 341025 Micro AIR Data Computer No. 3 - Certification 4 1C 5 20 

260 341304 Standby Pitot / Static System - Functional / Leak Test 4 1C 5 20 

261 341305 
Pitot / Static System and Micro AIR Data Computer (Pilot) - 
Functional / Leak Test 

4 1C 5 20 

262 341306 
Pitot / Static System and Micro AIR Data Computer (Copilot) - 
Functional / Leak Test 

8 1C 5 40 

263 344008 Iru No. 1 Fan Filter - Inspection 3 1C 5 15 

264 344009 Iru No. 2 Fan Filter - Inspection 3 1C 5 15 

265 344010 Iru No. 3 Fan Filter - Inspection 3 1C 5 15 

266 345004 VOR - Instrument Flight Rules Check 1 CH5  5 5 

267 345305 ATC (No. 1) - Functional Test 4 2C 2 8 

268 345306 ATC (No. 2) - Functional Test 4 2C 2 8 

269 346019 FMS No. 1 NDB - Update 0.5 CH5 5 2.5 

270 346020 FMS No. 2 NDB - Update 0.5 CH5 5 2.5 

271 346021 FMS No. 3 NDB - Update 0.5 CH5 5 2.5 

272 350002 
Crew / Passenger Oxygen System Check Valves - Operational 
Check 

4 6C 1 4 

273 351001 Crew Oxygen System (Pilot) - Operational Check 3 3C 2 6 

274 351002 Crew Oxygen System (Copilot) - Operational Check 3 3C 2 6 
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275 351003 Crew Oxygen System (Observer) - Operational Check 3 3C 2 6 

276 351011 Crew Oxygen Mask (Pilot) - Restore 1 CH5 1 1 

277 351012 Crew Oxygen Mask (Copilot) - Restore 1 CH5 1 1 

278 351013 Crew Oxygen Mask (Observer) - Restore 1 CH5 1 1 

279 351110 
Crew Oxygen Mask / Regulator / Box Assembly (Pilot) - Detailed 
Inspection 

1 3C 2 2 

280 351111 
Crew Oxygen Mask / Regulator / Box Assembly (Copilot) - 
Detailed Inspection 

1 3C 2 2 

281 351112 
Crew Oxygen Mask / Regulator / Box Assembly (Observer) - 
Detailed Inspection 

1 3C 2 2 

282 351206 Crew Oxygen Low-Pressure Switch - Operational Test 4 

6C & 
DUE 
ITEM  

2 8 

283 351207 Passenger Oxygen Low Pressure Switch - Operational Test 4 

6C & 
DUE 
ITEM  

2 8 

284 351211 Crew Oxygen Bottle (No. 1) - (Hydrostatic) Functional Test 9 CH5 1 9 

285 351212 Passenger Oxygen Bottle (No. 2) - (Hydrostatic) Functional Test 16 CH5 1 16 

286 352004 
Passenger Oxygen Drop-Down Mask Assemblies - Detailed 
Inspection 

1 3C 2 2 

287 352009 Passenger Oxygen System (Auto/Man) - Functional Test 4.5 3C 2 9 

288 352506 Therapeutic Oxygen System (Outlet No. 1) - Functional Test 1 3C 2 2 

289 352516 Therapeutic Oxygen Mask (No. 1) - Detailed Inspection 1 3C 2 2 

290 353002 
Portable Oxygen Bottle and Mask Assembly No. 1 - Detailed 
Inspection 

1.5 1C 5 7.5 

291 353003 Portable Oxygen Bottle No. 1 - (Hydrostatic) Functional Test 2 CH5 1 2 

292 353004 Portable Oxygen System (Bottle No. 1) - Operational Test 2 3C 2 4 

293 361202 APU Check Valve - Detailed Inspection 3 10A 1 3 

294 381027 Water Sterilizer Quartz Glass Sheath - Restore 1 CH5 1 1 

295 381028 Germicidal Lamp - Discard 1 CH5 1 1 

296 381300 Supply Line Motor Drain Valve - Operational Test 2 2C 2 4 

297 381301 Drain Line Motor Drain Valve - Operational Test 2 2C 2 4 
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298 382003 Water Sterilizer Filter - Discard 1 CH5 5 5 

299 491005 APU - APU Enclosure FS 767 - FS 797 - Zonal Inspection 3 2C 2 6 

300 491207 APU - APU Inlet Door and Actuator - Detailed Inspection 3 4C 1 3 

301 491300 APU Compartment Drain Collectors - General Visual Inspection 1 2C 2 2 

302 491301 
APU - Auxiliary Power Unit Turbine Plenum Drains - Operational 
Test 

3 2C 2 6 

303 491304 APU Compartment Drains - Operational Check 1 2C 2 2 

304 493402 
APU - Fuel Filter Bypass Indicator - Detailed Inspection (Delta P 
Indicator) 

3 
DUE 
ITEM 

2 6 

305 493404 
APU Fuel System Components, Lines and Connections - General 
Visual Inspection 

2 2A 2 4 

306 494002 APU - Auxiliary Power Unit Starter - Detailed Inspection 2 
DUE 
ITEM 

2 4 

307 498001 APU - APU Exhaust Duct - General Visual Inspection 3 
DUE 
ITEM 

2 6 

308 520005 Exterior Cabin Doors and Exits - Zonal Inspection 6 8C 1 6 

309 521007 
Main Entrance Door Bayonet Position Indicator DOTS - General 
Visual Inspection 

1 6C 1 1 

310 521009 Main Entrance Door Hinge Pins - Detailed Inspection 3 3C 2 6 

311 521010 Main Entrance Door - Lubrication 1 1C 5 5 

312 521011 Main Entrance Door - Zonal Inspection 6 8C 1 6 

313 521012 Main Entrance Door Internal - Detailed Inspection 8 6C 1 8 

314 521016 Main Entrance Door Cables - Tension Check 9 6C 1 9 

315 521402 Main Entrance Door Actuator Fitting - Detailed Inspection 1 5C 1 1 

316 523003 Baggage Compartment Door Seal - Detailed Inspection 2 2C 2 4 

317 523004 
Baggage Compartment Door Seal AIR Supply Moisture Drain 
Orifice - Detailed Inspection 

2 2C 2 4 

318 523005 Baggage Compartment Door - Lubrication 1 1C 5 5 

319 523006 Baggage Compartment Door - Zonal Inspection 4 8C 1 4 

320 523008 Baggage Compartment Door Seal Check Valve - Operational Test 3 2C 2 6 

321 524001 Tail Compartment Door - Zonal Inspection 2 
DUE 
ITEM 

1 2 
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322 525001 Auxiliary Pressure Bulkhead Door Seal - Detailed Inspection 3 1C 5 15 

323 525002 Auxiliary Pressure Bulkhead Door - Zonal Inspection 2 
DUE 
ITEM 

1 2 

324 527001 
Main Entrance Door Secondary Handle Lock Switch and Circuitry - 
Operational Test 

3 2C 2 6 

325 527003 Main Entrance Door Locked Relay Circuit - Functional Test 1.5 4A 2 3 

326 527201 Internal Baggage Door - Functional Check 8 4C 1 8 

327 530201 Radome to Structure Perimeter Steps - Detailed Inspection 3 2C 2 6 

328 531005 
External Lower Fuselage FS -4 Thru FS 758 View from Ground - 
Zonal Inspection 

2 2C 2 4 

329 531010 Radome FS -4 Thru FS 63 - Zonal Inspection 2 8C 1 2 

330 531015 Nose Gear Wheel Well FS 44 - FS 119 - Zonal Inspection 1 1C 5 5 

331 531020 Cockpit Below Floor FS 119 - FS 145 - Zonal Inspection 4 8C 1 4 

332 531025 
Lower Fuselage FS 85 - FS 119 Cheek Panel (Left) - Zonal 
Inspection 

3 8C 1 3 

333 531026 
Lower Fuselage FS 85 - FS 119 Cheek Panel (Right) - Zonal 
Inspection 

3 8C 1 3 

334 531030 
Internal Cockpit Below Floor FS 63 - FS 85, Wl 81 - Wl 71 - Zonal 
Inspection 

4 8C 1 4 

335 531035 Cabin Below Floor FS 229 - FS 426 - Zonal Inspection 12 8C 1 12 

336 531036 Cabin Below Floor FS 145 - FS 229 - Zonal Inspection 12 4C 1 12 

337 531040 
Upper Surface of Center Wing FS 426 - FS 576 from Wheel Well - 
Zonal Inspection 

2 4C 1 2 

338 531041 
Upper Surface of Center Wing FS 426 - FS 576 from Cabin - Zonal 
Inspection 

16 8C 1 16 

339 531045 Main Gear Wheel Wells FS 576 - FS 632 (Left) - Zonal Inspection 1 1C 5 5 

340 531046 
Main Gear Wheel Wells FS 576 - FS 632 (Right) - Zonal 
Inspection 

1 1C 5 5 

341 531047 
Main Gear Wheel Wells FS 576 - FS 632 (Cove Panel Drain 
Holes) - (Enhanced) Zonal Inspection 

2 1C 5 10 

342 531048 
Main Gear Wheel Wells FS 576 - FS 632 (Wiring Harness) - 
(Enhanced) Zonal Inspection 

2 1C 5 10 

343 531050 
Overwing AREA FS 354 - FS 736 Between Drag Beam and Wing 
to Body Fairing (Left) - Zonal Inspection 

12 8C 1 12 
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344 531051 
Overwing AREA FS 354 - FS 736 Between Drag Beam and Wing 
to Body Fairing (Right) - Zonal Inspection 

12 8C 1 12 

345 531055 Aft Cabin Below Floor FS 632 - FS 684 - Zonal Inspection 6 2C 2 12 

346 531060 
Baggage Compartment Below Floor FS 684 - FS 758 - Zonal 
Inspection 

4 2C 2 8 

347 531065 
External Upper Fuselage FS 63 - FS 758 View from Ground - 
Zonal Inspection 

2 2C 2 4 

348 531066 External Upper Fuselage FS 63 - FS 758 - Zonal Inspection 2 8C 1 2 

349 531068 External Fuselage - General Visual Inspection 6 4A 2 12 

350 531080 
Left Electronic Equipment Rack FS 165 - FS 189 - Zonal 
Inspection 

3 2C 2 6 

351 531081 
Right Electronic Equipment Rack FS 147 - FS 181 - Zonal 
Inspection 

3 2C 2 6 

352 531082 
Electronic Equipment Rack FS 147 - FS 181 - (Enhanced) Zonal 
Inspection 

3 2C 2 6 

353 531085 
External Aft Fuselage and Empennage FS 758 - FS 1123 Viewed 
from Ground - Zonal Inspection 

2 2C 2 4 

354 531090 
External Aft Fuselage and Empennage FS 758 - FS 1123 - Zonal 
Inspection 

4 8C 1 4 

355 531095 Aft Fuselage Above Floor FS 758 - FS 974 - Zonal Inspection 2 2C 2 4 

356 531100 Aft Fuselage Below Floor FS 758 - FS 797 - Zonal Inspection 6 4C 1 6 

357 531105 Aft Fuselage Below Floor FS 797 - FS 974 - Zonal Inspection 20 8C 1 20 

358 531115 Cockpit Window Skins (Left) - Ndt Inspection 6 
DUE 
ITEM 

1 6 

359 531116 Cockpit Window Skins (Right) - Ndt Inspection 6 
DUE 
ITEM 

1 6 

360 531300 
Longeron Installation L / R Bl 12 FS 119 - 145 (Left) - Detailed 
Inspection 

8 
DUE 
ITEM 

1 8 

361 531305 
Longeron Installation L / R Bl 12 FS 119 - 145 (Right) - Detailed 
Inspection 

4 
DUE 
ITEM 

1 4 

362 531721 Center Post Lower Attachment - Ndt Inspection 8 
DUE 
ITEM 

1 8 

363 532105 
Cabin Internal Structure Headliner Removed All Penetrations - 
Detailed Inspection 

74 DUE 1 74 
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ITEM 

364 532117 Baggage Door Stop Fittings - Detailed Inspection 2 
DUE 
ΙTEM 

2 4 

365 532120 
Cabin Internal Below Floor and Below Stringer 19 Left / Right - 
Detailed Inspection 

4 8C 1 4 

366 532300 
Longeron 22 Installation Under Galley / Lavatory (Wet Areas) FS 
145 - FS 426 - Detailed Inspection 

12 8C 1 12 

367 532500 
Floor Structure Under Galleys, Lavatories FS 139 - FS 758 (Wet 
Areas) - Detailed Inspection 

8 8C 1 8 

368 532520 Floor Beam and Wing Link FS 465 - FS 576 - Detailed Inspection 24 8C 1 24 

369 532525 
Floorboards FS 426 - FS 632 Areas Below Galleys, Lavatory (Wet 
Areas) - Detailed Inspection 

24 8C 1 24 

370 533220 
Pressure Bulkhead Installation Below Floor FS 758 - Ndt 
Inspection 

10 
DUE 
ITEM 

1 10 

371 533300 Longeron 24 Left and Right FS 632 - FS 758 - Detailed Inspection 12 8C 1 12 

372 533410 Torque Box Installation / Connections - Detailed Inspection 6 
DUE 
ITEM 

1 6 

373 533415 Drag Beam Overwing Installation - Detailed Inspection 4 8C 1 4 

374 533510 Frame and Pressure Floor Clips - Detailed Inspection 8 
DUE 
ITEM 

1 8 

375 533515 Pressure Floor Beam Clips - Ndt Inspection 10 
DUE 
ITEM 

1 10 

376 533600 
Auxiliary Pressure Bulkhead Installation Below Floor FS 684 - 
Detailed Inspection 

20 8C 1 20 

377 533610 Forward Engine Mounts Installation FS 758 - Detailed Inspection 2 
DUE 
ITEM 

1 2 

378 533615 
Pressure Bulkhead Installation Below Floor FS 758 - Detailed 
Inspection 

8 8C 1 8 

379 533620 
Pressure Bulkhead FS 758 Composite Panels - Detailed 
Inspection 

8 6C 1 8 

380 534000 Aft Engine Mount Frame Structure - Detailed Inspection 8 8C 1 8 

381 534005 
Forward Engine Mount Upper Bulkhead Fitting (Left) - Ndt 
Inspection 

98 
DUE 
ITEM 

1 98 
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382 534006 
Forward Engine Mount Upper Bulkhead Fitting (Right) - Ndt 
Inspection 

98 
DUE 
ITEM 

1 98 

383 534202 
Flat Pressure Bulkhead Forward and Aft Face (Accessible 
Portions) Above Floor, FS 758 - Special Detailed Inspection 

10 

6C & 
DUE 
ITEM  

2 20 

384 535000 Rudder Actuator Attachment - Detailed Inspection 8 
DUE 
ITEM 

1 8 

385 535001 
Flight Data Recorder and Converter Shelf - Special Detailed 
Inspection 

4 8C 1 4 

386 535005 
High Frequency Receiver / Transmitter Shelf - Special Detailed 
Inspection 

3 8C 1 3 

387 535010 Battery Charger Shelf - Special Detailed Inspection 5 8C 1 5 

388 535015 Cockpit Voice Recorder Shelf - Special Detailed Inspection 3 8C 1 3 

389 535026 Vacuum Toilet Floor Panel - Special Detailed Inspection 6 8C 1 6 

390 535027 
Tail Compartment Floorboard FS 828.5 - FS 919.5 - Special 
Detailed Inspection 

4 8C 1 4 

391 535028 
Tail Compartment Above Floor Electrical Junction Boxes - Detailed 
Inspection 

4 4C 1 4 

392 539004 Lower Antenna and Penetration Interface - Detailed Inspection 31 

6C & 
DUE 
ITEM  

2 62 

393 539005 Upper Antenna and Penetration Interface - Detailed Inspection 29 

6C & 
DUE 
ITEM  

2 58 

394 541005 Pylons External (Left) - Zonal Inspection 1.5 4C 1 1.5 

395 541006 Pylons External (Right) - Zonal Inspection 1.5 4C 1 1.5 

396 541010 Pylons Internal (Left) - Zonal Inspection 2 4C 1 2 

397 541011 Pylons Internal (Right) - Zonal Inspection 2 4C 1 2 

398 551003 Horizontal Stabilizer - General Visual Inspection 3 
DUE 
ITEM 

1 3 

399 551012 Horizontal Stabilizer Assembly (Interior, Left) - Detailed Inspection 25 8C 1 25 

400 551013 
Horizontal Stabilizer Assembly (Interior, Right) - Detailed 
Inspection 

25 8C 1 25 





 

Σελίδα 102 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

401 551014 
Horizontal Stabilizer Hinge and Actuator Fitting - Detailed 
Inspection 

10 
DUE 
ITEM 

1 10 

402 551015 Horizontal Stabilizer Trailing Edge (Left) - Zonal Inspection 6 8C 1 6 

403 551016 Horizontal Stabilizer Trailing Edge (Right) - Zonal Inspection 6 8C 1 6 

404 551025 
Horizontal Stabilizer Leading Edge Upper and Lower Surfaces 
(Left) - General Visual Inspection 

2 6C 1 2 

405 551026 
Horizontal Stabilizer Leading Edge Upper and Lower Surfaces 
(Right) - General Visual Inspection 

2 6C 1 2 

406 551027 
Horizontal Stabilizer Trailing Edge AREA (Elevator Curtains 
Removed, Left) - Detailed Inspection 

38 4C 1 38 

407 551028 
Horizontal Stabilizer Trailing Edge AREA (Elevator Curtains 
Removed, Right) - Detailed Inspection 

8 4C 1 8 

408 551033 
Horizontal Stabilizer Internal Structure (Left) - Special Detailed 
Inspection 

25 8C 1 25 

409 551034 
Horizontal Stabilizer Internal Structure (Right) - Special Detailed 
Inspection 

25 8C 1 25 

410 551035 
Horizontal Stabilizer Internal Skin / Bond Lines (Left) - Detailed 
Inspection 

25 8C 1 25 

411 551036 
Horizontal Stabilizer Internal Skin / Bond Lines (Right) - Detailed 
Inspection 

25 8C 1 25 

412 551109 Horizontal Stabilizer Rub Blocks - General Visual Inspection 7 6A 1 7 

413 551110 Horizontal Stabilizer Rub Blocks - Functional Test 3 6A 1 3 

414 551111 Elevator Upper Surface - Detailed Inspection 4 4C 1 4 

415 552010 Elevator Skins and Hinges (Left) - General Visual Inspection 16 
DUE 
ITEM 

1 16 

416 552015 Elevator Skins and Hinges (Right) - General Visual Inspection 16 
DUE 
ITEM 

1 16 

417 553010 Vertical CAP, SATCOM and Bullet Fairing - Zonal Inspection 4 8C 1 4 

418 553016 
Vertical Stabilizer Box Section Internal Flight Controls - Zonal 
Inspection 

4 8C 1 4 

419 553020 Vertical Stabilizer Rear Beam Aft Face - Zonal Inspection 4 8C 1 4 

420 553040 Vertical Stabilizer - General Visual Inspection 3 
DUE 
ITEM 

1 3 

421 554010 Rudder Assembly Front Beam Internal - Detailed Inspection 12 DUE 1 12 





 

Σελίδα 103 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

ITEM 

422 554022 Rudder Skins and Hinges - General Visual Inspection 12 
DUE 
ITEM 

1 12 

423 560001 Emergency Window Release Mechanism - Functional Test 6 4C 1 6 

424 561101 Windshield Weather Seal (Hump Seal) (Left) - Detailed Inspection 1 1A 5 5 

425 561102 
Windshield Weather Seal (Hump Seal) (Right) - Detailed 
Inspection 

1 1A 5 5 

426 562015 Overwing Emergency Exits - Zonal Inspection 6 8C 1 6 

427 570005 Wing Upper Surface View from on Wing (Left) - Zonal Inspection 1 4C 1 1 

428 570006 Wing Upper Surface View from on Wing (Right) - Zonal Inspection 1 4C 1 1 

429 570009 Wing Lower Surface (Left) - Zonal Inspection 2 2C 2 4 

430 570010 Wing Lower Surface (Right) - Zonal Inspection 2 2C 2 4 

431 570013 
Upper Wing Extension Bl 542 - Bl 545 (View from on Wing) (Left) - 
Zonal Inspection 

1 4C 1 1 

432 570014 
Upper Wing Extension Bl 542 - Bl 545 (View from on Wing) (Right) 
- Zonal Inspection 

1 4C 1 1 

433 570015 
Lower Wing Extension Bl 542 - Bl 545 (View from Ground) (Left) - 
Zonal Inspection 

2 2C 2 4 

434 570016 
Lower Wing Extension Bl 542 - Bl 545 (View from Ground) (Right) 
- Zonal Inspection 

2 2C 2 4 

435 570017 
Wing Rear Beam AT Aileron (Ws 386 - Ws 479) (Left) - Zonal 
Inspection 

4 8C 1 4 

436 570018 
Wing Rear Beam AT Aileron (Ws 386 - Ws 479) (Right) - Zonal 
Inspection 

4 8C 1 4 

437 570200 
Wing Box Structure Forward Spar Through Gap Bands (Left) - 
General Visual Inspection 

4 8C 1 4 

438 570201 
Wing Box Structure Forward Spar Through Gap Bands (Right) - 
General Visual Inspection 

4 8C 1 4 

439 570205 Fuel Tank Internal (Left) - Detailed Inspection 30 8C 1 30 

440 570206 Fuel Tank Internal (Right) - Detailed Inspection 28 8C 1 28 

441 571303 
Rear Spar AT Spoiler Actuator Fitting Doubler Repair (Left) - Ndt 
Inspection 

10 
DUE 
ITEM 

1 10 

442 571304 
Rear Spar AT Spoiler Actuator Fitting Doubler Repair (Right) - Ndt 
Inspection 

10 
DUE 
ITEM 

1 10 





 

Σελίδα 104 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

443 571401 Lower Sponson Doubler (Left) - Ndt Inspection 6 
DUE 
ITEM 

1 6 

444 571402 Lower Sponson Doubler (Right) - Ndt Inspection 6 
DUE 
ITEM 

1 6 

445 571601 
Wing to Fuselage Attach Corrosion Resistant Steel / Titanium 
Fitting - Detailed Inspection 

48 8C 1 48 

446 573010 Winglet Blade (View from Ground) (Left) - Zonal Inspection 1 4C 1 1 

447 573011 Winglet Blade (View from Ground) (Right) - Zonal Inspection 1 4C 1 1 

448 574015 
Wing Leading Edge External Bl 44.0 - Bl 529 Inboard of Navigation 
Light (Left) - Zonal Inspection 

1 2C 2 2 

449 574016 
Wing Leading Edge External Bl 44.0 - Bl 529 Inboard of Navigation 
Light (Right) - Zonal Inspection 

1 2C 2 2 

450 574017 
Wing Leading Edge With Gap Bands Removed (Left) - Zonal 
Inspection 

8 8C 1 8 

451 574018 
Wing Leading Edge With Gap Bands Removed (Right) - Zonal 
Inspection 

8 8C 1 8 

452 575001 Wing Trailing Edge (Left) - Zonal Inspection 1 2C 2 2 

453 575002 Wing Trailing Edge (Right) - Zonal Inspection 1 2C 2 2 

454 575003 Wing Rear Beam (Left) - Zonal Inspection 3 2C 2 6 

455 575004 Wing Rear Beam (Right) - Zonal Inspection 3 2C 2 6 

456 575007 
Wing Tank Internal Inboard 3 Panels Each Wing (Left) - Detailed 
Inspection 

7 2C 2 14 

457 575008 
Wing Tank Internal Inboard 3 Panels Each Wing (Right) - Detailed 
Inspection 

7 2C 2 14 

458 575021 Wing Rear Beam (Left Enhanced) - Zonal Inspection 3.5 2C 2 7 

459 575022 Wing Rear Beam (Right Enhanced) - Zonal Inspection 3.5 2C 2 7 

460 575111 Flap B and C Track Lower Flange (Left B Track) - Ndt Inspection 1.5 
DUE 
ITEM 

1 1.5 

461 575112 Flap B and C Track Lower Flange (Right B Track) - Ndt Inspection 1.5 
DUE 
ITEM 

1 1.5 

462 575113 Flap B and C Track Lower Flange (Left C Track) - Ndt Inspection 1.5 
DUE 
ITEM 

1 1.5 

463 575114 Flap B and C Track Lower Flange (Right C Track) - Ndt Inspection 1.5 DUE 1 1.5 





 

Σελίδα 105 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

ITEM 

464 575300 Flap Upper Skins - Detailed Inspection 6 4C 1 6 

465 711003 Inlet Cowl Aerodynamic Surfaces (Left) - Detailed Inspection 0.5 2A 2 1 

466 711004 Inlet Cowl Aerodynamic Surfaces (Right) - Detailed Inspection 0.5 2A 2 1 

467 711005 
Cowl Fasteners and Attachment Features (Left) - Detailed 
Inspection 

0.5 2A 2 1 

468 711006 
Cowl Fasteners and Attachment Features (Right) - Detailed 
Inspection 

0.5 2A 2 1 

469 711007 Inlet Cowl Rear Bulkhead (Left) - Detailed Inspection 0.5 2A 2 1 

470 711008 Inlet Cowl Rear Bulkhead (Right) - Detailed Inspection 0.5 2A 2 1 

471 711015 Fixed Cowls (Left) - Detailed Inspection 1.5 2A 2 3 

472 711016 Fixed Cowls (Right) - Detailed Inspection 1.5 2A 2 3 

473 711301 
External - Powerplants, Pylons, Cowl Doors, Inlet Areas, Thrust 
Reverser and Nose Cowls (Viewed from Ground, Left) - Zonal 
Inspection 

1.5 2C 2 3 

474 711302 
External - Powerplants, Pylons, Cowl Doors, Inlet Areas, Thrust 
Reverser and Nose Cowls (Viewed from Ground, Right) - Zonal 
Inspection 

1.5 2C 2 3 

475 711305 Powerplant / Nacelle (Left) - Zonal Inspection 2 8C 1 2 

476 711306 Powerplant / Nacelle (Right) - Zonal Inspection 2 8C 1 2 

477 711310 Powerplant Nose Cowls Internal (Left) - Zonal Inspection 4 
DUE 
ITEM 

1 4 

478 711311 Powerplant Nose Cowls Internal (Right) - Zonal Inspection 4 
DUE 
ITEM 

1 4 

479 711315 Powerplant and Nacelle Doors Internal (Left) - Zonal Inspection 1.5 2A 2 3 

480 711316 Powerplant and Nacelle Doors Internal (Right) - Zonal Inspection 1.5 2A 2 3 

481 712137 Forward Upper Fuselage Link (Left Engine) - Ndt Inspection 20 
DUE 
ITEM 

1 20 

482 712138 Forward Upper Fuselage Link (Right Engine) - Ndt Inspection 20 
DUE 
ITEM 

1 20 

483 717007 No. 1 Engine - Engine Drains System - Detailed Inspection 1 2A 2 2 

484 717008 No. 2 Engine - Engine Drains System - Detailed Inspection 1 2A 2 2 





 

Σελίδα 106 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

485 723011 
No. 1 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Disc - Visual 
Inspection 

32 
DUE 
ITEM  

1 32 

486 723012 
No. 2 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Disc - Visual 
Inspection 

32 
DUE 
ITEM  

1 32 

487 723101 
No. 1 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Blades - Detailed 
Inspection 

17 1A 5 85 

488 723102 
No. 2 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Blades - Detailed 
Inspection 

17 1A 5 85 

489 723103 
No. 1 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Annulus Fillers - 
Detailed Inspection 

28 2A 2 56 

490 723104 
No. 2 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Annulus Fillers - 
Detailed Inspection 

28 2A 2 56 

491 723109 
No. 1 Engine - Low-Pressure Compressor Inlet Cone - Detailed 
Inspection 

1 2A 2 2 

492 723110 
No. 2 Engine - Low-Pressure Compressor Inlet Cone - Detailed 
Inspection 

1 2A 2 2 

493 723113 to 723160 
Low-Pressure Compressor (Fan) Blade No. 1 - 24 (Engine 1 and 
2) - Removal / Installation  

24 CH5 1 24 

494 723163 
No. 1 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Disc - Ultrasonic 
Inspection 

40 
DUE 
ITEM 

1 40 

495 723164 
No. 2 Engine - Low-Pressure Compressor (Fan) Disc - Ultrasonic 
Inspection 

40 
DUE 
ITEM 

1 40 

496 723201 No. 1 Engine - Fan Outlet Guide Vanes - Detailed Inspection 1 4A 2 2 

497 723202 No. 2 Engine - Fan Outlet Guide Vanes - Detailed Inspection 1 4A 2 2 

498 723203 No. 1 Engine - Engine Section Stators - Detailed Inspection 1 8A 1 1 

499 723204 No. 2 Engine - Engine Section Stators - Detailed Inspection 1 8A 1 1 

500 723401 No. 1 Engine - Fan Track / Cold Stream Duct - Detailed Inspection 1 2A 2 2 

501 723402 No. 2 Engine - Fan Track / Cold Stream Duct - Detailed Inspection 1 2A 2 2 

502 723403 No. 1 Engine - Fan Case Kevlar Wrap - Detailed Inspection 1 6A 1 1 

503 723404 No. 2 Engine - Fan Case Kevlar Wrap - Detailed Inspection 1 6A 1 1 

504 723411 
No. 1 Engine - Lp Compressor Fan Track Liner - Special Detailed 
Inspection 

3 

4C & 
DUE 
ITEM 

2 6 





 

Σελίδα 107 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

505 723412 
No. 2 Engine - Lp Compressor Fan Track Liner - Special Detailed 
Inspection 

3 

4C & 
DUE 
ITEM   

2 6 

506 724005 No. 1 Engine - Hp Turbine Stage 1 Rotor Blades - Borescope 12 2A 2 24 

507 724006 No. 2 Engine - Hp Turbine Stage 1 Rotor Blades - Borescope 12 2A 2 24 

508 724007 
No. 1 Engine - High-Pressure Turbine Nozzle Guide Vanes - 
Special Detailed Inspection 

6 2A 2 12 

509 724008 
No. 2 Engine - High-Pressure Turbine Nozzle Guide Vanes - 
Special Detailed Inspection 

6 2A 2 12 

510 724009 No. 1 Engine - Combustion Liner - Special Detailed Inspection 4 2A 2 8 

511 724010 No. 2 Engine - Combustion Liner - Special Detailed Inspection 4 2A 2 8 

512 726303 
No. 1 Engine - Low-Pressure Turbine Reference Tube Pawl 
Mechanism Interface and Stirrup - Detailed Inspection 

6 10A 1 6 

513 726304 
No. 2 Engine - Low-Pressure Turbine Reference Tube Pawl 
Mechanism Interface and Stirrup - Detailed Inspection 

6 10A 1 6 

514 726309 
No. 1 Engine - Fuel Shut-Off Cable (Stirrup to Elbow) - Special 
Detailed Inspection 

6 10A 1 6 

515 726310 
No. 2 Engine - Fuel Shut-Off Cable (Stirrup to Elbow) - Special 
Detailed Inspection 

6 10A 1 6 

516 727101 No. 1 Engine - Bypass Duct Internal - Zonal Inspection 6 4A 2 12 

517 727102 No. 2 Engine - Bypass Duct Internal - Zonal Inspection 6 4A 2 12 

518 731019 No. 1 Engine - Fuel Pump Vespel Coupling - Discard 10 CH5 1 10 

519 731020 No. 2 Engine - Fuel Pump Vespel Coupling - Discard 10 CH5 1 10 

520 731141 No. 1 Engine - Drains Tank Filter and Housing - Inspection 4 
DUE 
ITEM 

1 4 

521 731142 No. 2 Engine - Drains Tank Filter and Housing - Inspection 4 
DUE 
ITEM 

1 4 

522 742005 No. 1 Engine - Igniter Plug (No. 1) - Detailed Inspection 4.5 2A 2 9 

523 742006 No. 2 Engine - Igniter Plug (No. 1) - Detailed Inspection 4.5 2A 2 9 

524 742007 No. 1 Engine - Igniter Plug (No. 2) - Detailed Inspection 4.5 2A 2 9 

525 742008 No. 2 Engine - Igniter Plug (No. 2) - Detailed Inspection 4.5 2A 2 9 

526 753025 No. 1 Engine - Variable Stator Vane Mechanism - Lubrication 19 2A 2 38 

527 753026 No. 2 Engine - Variable Stator Vane Mechanism - Lubrication 20 2A 2 40 





 

Σελίδα 108 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

528 780005 Thrust Reverser and Exhaust (Left) - Zonal Inspection 7 2A 2 14 

529 780006 Thrust Reverser and Exhaust (Right) - Zonal Inspection 7 2A 2 14 

530 783003 
T/Rev Pivot Door Deflector Plates / Fixed Structure Discharge 
Fairing (Left) - Detailed Inspection 

2 2A 2 4 

531 783004 
T/Rev Pivot Door Deflector Plates / Fixed Structure Discharge 
Fairing (Right) - Detailed Inspection 

2 2A 2 4 

532 783009 
Thrust Reverser Torsion Box Front Frame (Left) - Detailed 
Inspection 

6 2A 2 12 

533 783010 
Thrust Reverser Torsion Box Front Frame (Right) - Detailed 
Inspection 

6 2A 2 12 

534 783013 Thrust Reverser Ground Relay (Left) - Operational Test 0.5 3C 2 1 

535 783014 Thrust Reverser Ground Relay (Right) - Operational Test 0.5 3C 2 1 

536 783040 
Thrust Reverser / Exhaust Flow Path Surface (Left) - Detailed 
Inspection 

2 2A 2 4 

537 783041 
Thrust Reverser / Exhaust Flow Path Surface (Right) - Detailed 
Inspection 

2 2A 2 4 

538 783111 Primary Door Actuator ROD End (Left) - Detailed Inspection 10 6C 1 10 

539 783112 Primary Door Actuator ROD End (Right) - Detailed Inspection 10 6C 1 10 

540 783130 Fan Duct Outer Skin (Left) - General Visual Inspection 2 8A 1 2 

541 783131 Fan Duct Outer Skin (Right) - General Visual Inspection 2 8A 1 2 

542 783337 
Primary Door Lock Actuator and Mechanism (Left) - Detailed 
Inspection 

11 1C 5 55 

543 783338 
Primary Door Lock Actuator and Mechanism (Right) - Detailed 
Inspection 

11 1C 5 55 

544 790011 
No. 1 Engine - Engine and Accessory Gearbox Magnetic Chip 
Detectors - Detailed Inspection 

4 1A 5 20 

545 790012 
No. 2 Engine - Engine and Accessory Gearbox Magnetic Chip 
Detectors - Detailed Inspection 

4 1A 5 20 

546 792101 No. 1 Engine - Oil Pressure Filter - Detailed Inspection / Discard 3 2A 2 6 

547 792102 No. 2 Engine - Oil Pressure Filter - Detailed Inspection / Discard 3 2A 2 6 

548 793001 
No. 1 Engine - Oil Filter Differential Pressure Indicator - Detailed 
Inspection / Check 

0.5 1A 5 2.5 

549 793002 
No. 2 Engine - Oil Filter Differential Pressure Indicator - Detailed 
Inspection / Check 

0.5 1A 5 2.5 





 

Σελίδα 109 

A/A CMP Codes Περιγραφή ΕΩ 
ΕΙΔΟΣ 
CMP 

CODE 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΩ ΣΤΗΝ 4ΕΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΣΥNΟΛΟ  
ΕΩ = 

ΕΩ X ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

550 801011 
No. 1 Engine - AIR Turbine Starter Magnetic Chip Collector - 
Detailed Inspection 

0.5 2A 2 1 

551 801012 
No. 2 Engine - AIR Turbine Starter Magnetic Chip Collector - 
Detailed Inspection 

0.5 2A 2 1 

552 994002 
AD 74-08-09 R3 Lavatory Paper and Linen Waste Receptacle 
Enclosure Access Door and Disposal Door Inspection 

1 2A 2 2 

553 994011 
No. 1 Engine - 2013-05-13 - Engine - Accessory Gearbox Module - 
Replacement of the Fuel Pump Splined Coupling 

10 CH5 1 10 

554 994012 
No. 2 Engine - 2013-05-13 - Engine - Accessory Gearbox Module - 
Replacement of the Fuel Pump Splined Coupling 

10 CH5 1 10 

ΑΞΙΑ ΕΩ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
4.853,5 ΕΩΧ [Τιμή ΕΩ Κανονικού Ωραρίου Προγραμματισμένων Εργασιών ως §2.4.4.1.1.1.1 της Διακήρυξης]. 

               

               Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

                Διοικητής





ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Της Τεχνικής Προδιαγραφής 
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α/Φ G-V S/N 678 ΓΙΑ 4 ΈΤΗ» 
 

Υλικά Προγραμματισμένων Εργασιών 

A/A 
CMP 

Codes 
Περιγραφή 

ΕΙΔΟΣ CMP 
CODE 

ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υλικά Προγραμματισμένων 
Εργασιών με P/N 

STATUS 
ΥΛΙΚΟΥ 

Κατάσταση των απαιτούμενων 
Υλικών / Σχόλια 

D
is

c
a

rd
 

R
e
s
to

re
 

H
y
d

ro
s
t 

28 237032 

Cockpit Voice Recorder 
Underwater Locator Beacon 
(DK120 or DK120/90) - 
Battery Discard 

CH5,  
3η Εκτελεστική 

1 

Cockpit Voice Recorder 

Underwater Locator Beacon 

(DK120 or DK120/90)  

●     NEW-Outright 

33 240111 
Emergency Battery Pack 
(Left) - Discard 

CH5,  
1η & 4η  

Εκτελεστική 
2 

L Emergency  Battery Pack 
P/N 100-0302-01,Qty 1 

●     NEW-Outright 

34 240112 
Emergency Battery Pack 
(Right) - Discard 

CH5,  
1η & 4η  

Εκτελεστική 
2 

R Emergency  Battery Pack 
P/N 100-0302-01,Qty 1 

●     NEW-Outright 

35 240113 
Emergency Battery Pack 
(Forward) - Discard 

CH5,  
2η Εκτελεστική 

1 
Fwd Emergency Battery 
Pack, P/N: 100-0302-01, 
Qty: 1 

●   
  

NEW-Outright 

36 240114 
Emergency Battery Pack 
(Aft) - Discard 

CH5,  
1η & 4η  

Εκτελεστική 
2 

Aft Emergency  Battery Pack 
P/N 100-0302-01,Qty 1 

●     NEW-Outright 

74 256205 Life Vest - Restore 
CH5, 2η 

Εκτελεστική 
1 

Life Vest(s), P/N: 
P0723E105PW, Qty: 15,   

●   Recertified 

75 256205 Life Vest - Restore 
CH5,  

2η Εκτελεστική 
1 

Life Vest(s), P/N: 
P0723E105PWC, Qty: 3,  

●   Recertified 

76 256265 
Life Raft Emergency 
Locator Transmitter (ELT) 
Batteries {No. 1} - Discard 

CH5,  
2η Εκτελεστική 

1 

Life Raft  Emergency 
Locator Transmitter (ELT) 
Batteries (No 1), P/N: 
A0696Y, Qty: 1 

●     NEW-Outright 

77 256266 
Life Raft Emergency 
Locator Transmitter (ELT) 
Batteries {No. 2} - Discard 

CH5,  
2η Εκτελεστική 

1 

Life Raft  Emergency 
Locator Transmitter (ELT) 
Batteries (No 2), P/N: 
A0696Y, Qty: 1 

●     NEW-Outright 
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A/A 
CMP 

Codes 
Περιγραφή 

ΕΙΔΟΣ CMP 
CODE 

ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υλικά Προγραμματισμένων 
Εργασιών με P/N 

STATUS 
ΥΛΙΚΟΥ 

Κατάσταση των απαιτούμενων 
Υλικών / Σχόλια 

D
is

c
a

rd
 

R
e
s
to

re
 

H
y
d

ro
s
t 

78 256270 Life Raft (No. 1) - Restore 

CH5,  
1η & 4η  

Εκτελεστική 
2 

Life Raft (No.1) 
P/N 1320FAUL-390-1-100 

  ● 

  

Recertified 

79 256271 Life Raft (No. 2) - Restore 

CH5,  
1η & 4η  

Εκτελεστική 
2 

Life Raft (No.2) 
P/N 1320FAUL-390-1-100 

  ● 

  

Recertified 

81 256283 
Protective Breathing 
Equipment (No. 1) - Discard 

CH5,  
4η Εκτελεστική 

1 
Protective Breathing 
Equipment, P/N: E28180-20-
0006 

●   
  

NEW-Outright 

82 256302 
Emergency Locator 
Transmitter Batteries - 
Discard 

CH5,  
3η Εκτελεστική 

1 
Emergency Locator 
Transmitter Batteries, P/N: 
452-0133, Qty: 1 

●     NEW-Outright 

87 257054 
Underwater Acoustic 
Beacon Battery (Aft Bay) - 
Restore 

CH5,  
3η Εκτελεστική 

1 
 

8.8 kHz Underwater Acoustic 
Beacon, P/N: DK-180, Qty:1 

  ●   
NEW-Outright 

 

119 262624 
Portable Halon FIRE 
Extinguisher (Aft Cabin) - 
Restore 

CH5,  
2η Εκτελεστική 

1 
Portable Halon Fire 
Extinguisher  (Aft Cabin), 
P/N: 100-9750, Qty:1 

  

●   Recertified 

122 262634 
Portable Halon FIRE 
Extinguisher (Lavatory 
AREA) - Restore 

CH5,  
2η Εκτελεστική 

1 
Portable Halon Fire 
Extinguisher (Lavatory 
Area), P/N: 100-9750, Qty:1 

  

●   Recertified 

148 274204 
Horizontal Stabilizer 
Actuator (Installed Life) - 
Restore 

CH5,  
4η Εκτελεστική 

1 
Horizontal Stabilizer Actuator  
P/N 1159SCC500-9,  
Qty: 1 

  ● 

  

Horizontal Stabilizer Actuator  
P/N 1159SCC500-9 to be sent 
to an authorized repair station. 

201 313006 
Dfdr Underwater Locator 
Beacon (DK120 or 
DK120/90) - Battery Discard 

CH5,  
4η Εκτελεστική 

1 

Dfdr Underwater Locator 

Beacon (DK120 or DK120/90) 

- Battery Discard 

●     NEW-Outright, 
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A/A 
CMP 

Codes 
Περιγραφή 

ΕΙΔΟΣ CMP 
CODE 

ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υλικά Προγραμματισμένων 
Εργασιών με P/N 

STATUS 
ΥΛΙΚΟΥ 

Κατάσταση των απαιτούμενων 
Υλικών / Σχόλια 

D
is

c
a

rd
 

R
e
s
to

re
 

H
y
d

ro
s
t 

233 323002 

Landing Gear Emergency 
Extension Nitrogen Blow-
Down Bottle (Left) - 
(Hydrostatic) -Restore 

CH5, 1η   
Εκτελεστική 

1 

Landing Gear Emergency 
Extension Nitrogen Blow-
down Bottle (Left) P/N: 
1159SCH233-5, Qty: 1 

    

● 

Restore (hydrostatic) of 
landing gear emergency 
extension nitrogen blow-down 
bottle per manufacturer's 
instructions.  

234 323012 

Landing Gear Emergency 
Extension Nitrogen Blow-
Down Bottle (Right) - 
(Hydrostatic) - Restore 

CH5, 4η 
Εκτελεστική 

1 

Landing Gear Emergency 
Extension Nitrogen Blow-
down Bottle (Right) P/N: 
1159SCH233-11, Qty: 1 

    ● 

Restore (hydrostatic) of 
landing gear emergency 
extension nitrogen blow-down 
bottleper manufacturer's 
instructions. 

238 323908 
Landing Gear Emergency 
Extension Nitrogen Blow-
Down Bottle (Left) - Discard 

CH5,  
4η Εκτελεστική 

1 

Landing Gear Emergency 
Extension Nitrogen Blow-
down Bottle (Left) P/N: 
1159SCH233-5, Qty: 1 

●     
NEW-Outright.  

 

250 334215 
Wing Navigation Position 
Lights (Left Inboard) - Led 
Discard 

CH5,  
3η Εκτελεστική 

1 
Wing Navigation Position 
Light, P/N: 30-2900-1, Qty: 1 

●     NEW-Outright. 

276 351011 
Crew Oxygen Mask (Pilot) - 
Restore 

CH5, 3η 
Εκτελεστική 

1 
Oxygen Masks, P/N: MC10-
15-158, Qty: 1 

  ●   Recertified 

277 351012 
Crew Oxygen Mask 
(Copilot) - Restore 

CH5,  
3η Εκτελεστική 

1 
Oxygen Masks, P/N: MC10-
15-158, Qty: 1 

  ●   Recertified 

278 351013 
Crew Oxygen Mask 
(Observer) - Restore 

CH5,  
3η Εκτελεστική 

1 
Oxygen Masks, P/N: MC10-
15-158, Qty: 1 

  ●   Recertified 

284 351211 
Crew Oxygen Bottle (No. 1) 
- (Hydrostatic) Functional 
Test 

CH5, 5η 
Εκτελεστική  

1 
Crew Oxygen Bottle (No.1), 
P/N: 89518015, Qty: 1 

    

● 
 

285 351212 
Passenger Oxygen Bottle 
(No. 2) - (Hydrostatic) 
Functional Test 

CH5,  
4η Εκτελεστική 

1 
Passenger Oxygen Bottle 
(No.2), P/N: 89518015, Qty: 
1 

    ● 
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A/A 
CMP 

Codes 
Περιγραφή 

ΕΙΔΟΣ CMP 
CODE 

ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υλικά Προγραμματισμένων 
Εργασιών με P/N 

STATUS 
ΥΛΙΚΟΥ 

Κατάσταση των απαιτούμενων 
Υλικών / Σχόλια 

D
is

c
a

rd
 

R
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s
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H
y
d

ro
s
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291 353003 
Portable Oxygen Bottle No. 
1 - (Hydrostatic) Functional 
Test 

CH5,  
4η Εκτελεστική 

1 
Portable Oxygen Bottle, P/N: 
5600-9M6A-F30AN, Qty: 1 

    ●   

294 381027 
Water Sterilizer Quartz 
Glass Sheath - Restore 

CH5, 3η 
Εκτελεστική 

1 
Water Sterilizer Quartz 
Glass Sheath - Restore 

  

● 

  

Water sterilizer unit P/N 09-
130021-002  to be sent to an 
authorized repair station for 
cleaning of quartz glass 
sheath and replace the Lamp. 

295 381028 Germicidal Lamp - Discard 
CH5,  

3η Εκτελεστική 
1 Germicidal Lamp ● 

    

 NEW-Outright. 

 In conjunction with the 
CMP code 381027 

298 382003 
Water Sterilizer Filter - 
Discard 

CH5,  
Σε όλες τις 

εκτελεστικές  
5 

Water Sterilizer Filter - 
Discard, P/N: 06-133802-
001, Qty: 1 

● 

    

NEW-Outright. 

493 
723113 

to 
723160 

Low-Pressure Compressor 
(Fan) Blade No. 1 - 24 
(Engine 1 and 2) - Removal 
/ Installation  

CH5,  
2η εκτελεστική 

1 

Low-Pressure Compressor 
(Fan) Blade No. 1 - 24 
(Engine 1 and 2) - Removal 
of P/N FW42806 and 
Installation of New  
P/N FW33513,Qty 48. 

•     
 

NEW-Outright. 
 

518 731019 
No. 1 Engine - Fuel Pump 
Vespel Coupling - Discard 

CH5,  
1η εκτελεστική 

1 
Fuel Pump Splined Coupling 
P/N 39504900 

●
  

    NEW-Outright . 

519 731020 
No. 2 Engine - Fuel Pump 
Vespel Coupling - Discard 

CH5,  
1η εκτελεστική 

1 
Fuel Pump Splined Coupling 
P/N 39504901 

●
  

    NEW-Outright 

546 792101 
No. 1 Engine - Oil Pressure 
Filter - Detailed Inspection / 
Discard 

2A 
2 

 

Oil Pressure Filter 
P/N QA08196,Qty: 1 

●     NEW-Outright. 

547 792102 
No. 2 Engine - Oil Pressure 
Filter - Detailed Inspection / 
Discard 

2A 2 
Oil Pressure Filter 
P/N QA08196,Qty: 1 

●     NEW-Outright. 
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A/A 
CMP 

Codes 
Περιγραφή 

ΕΙΔΟΣ CMP 
CODE 

ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υλικά Προγραμματισμένων 
Εργασιών με P/N 

STATUS 
ΥΛΙΚΟΥ 

Κατάσταση των απαιτούμενων 
Υλικών / Σχόλια 

D
is
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553 994011 

No. 1 Engine - 2013-05-13 - 
Engine - Accessory 
Gearbox Module - 
Replacement of the Fuel 
Pump Splined Coupling 

CH5, 3η 
εκτελεστική 

1 
Fuel Pump P/N 828200-2 to  
P/N 828200-3 

  ●   

Fuel Pump P/N 828200-2 to 
be sent to an authorized repair 
station for rework to P/N 
828200-3. 

554 994012 

No. 2 Engine - 2013-05-13 - 
Engine - Accessory 
Gearbox Module - 
Replacement of the Fuel 
Pump Splined Coupling 

CH5,  
3η εκτελεστική 

1 

 
Fuel Pump  
P/N 828200-2 to   
P/N 828200-3 

  ●   

Fuel Pump P/N 828200-2  to 
be sent to  an authorized 
repair station for rework to P/N 
828200-3. 

  ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 4ΕΤΙΑΣ  

2.304.347,00 ΕΥΡΩ Χ [ 1 + Ποσοστό επί τοις εκατό πλέον 
Ηλεκτρονικών Καταλόγων ΟΕΜ ως §2.4.4.1.1.5. της Διακήρυξης]. 

 

               

              Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

               Διοικητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Σελίδα 115 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Της Τεχνικής Προδιαγραφής 
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α/Φ G-V S/N 678 ΓΙΑ 4 ΈΤΗ» 
 
 

Επαναλαμβανόμενες Επιπρόσθετες  Εργασίες  

Α/Α Περιγραφή  
Τεχνική 

Βιβλιογραφία και 
Λεπτομέρειες 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 
Ε

Κ
Τ

Ε
Λ

Ε
Σ

Ε
Ω

Ν
 Σ

Τ
Η

 

Σ
Υ

Μ
Φ

Ω
Ν

ΙΑ
 Π

Λ
Α

Σ
ΙΟ

 

 Εκτελεστικές Συμβάσεις 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΙΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1η 2η 3η 4η 5η 

1 
External washing of ACFT 
IAW G-V AMM CH 12-35-01.   
 

GV AMM CH 12-35-01.   5     

 

2 

Main/Nose LG Whell Well 
cleaning (No Water 
Pressure). 
 

GV AMM CH 20-00-00.   5     

 

3 

Polishing of the Pylons, 
Horizontal Stabilizer, Vertical 
Stabilizer, Winglets, Wings 
and Intake Cowl Lip Skin 
Leading Edges. 
 

CMP code 510013, 
545003, 551113, 
553013, 573202, 
574013, 711109 

5     

 

4 

Interior general cleaning 
(Cockpit, MED, Cabin, 
Galley, Lavatory and 
Baggage, for example 
remove stains or pen marks).  
 

GV AMM CH 12-35-02 & 
GV CCMH 12-26-00 

5     

 

5 
Cabin Seats leather 
polishing. 

GV AMM CH 12-35-02 & 
GV CCMH 12-26-00 

4   
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Α/Α Περιγραφή  
Τεχνική 

Βιβλιογραφία και 
Λεπτομέρειες 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 
Ε

Κ
Τ

Ε
Λ

Ε
Σ

Ε
Ω

Ν
 Σ

Τ
Η

 

Σ
Υ

Μ
Φ

Ω
Ν

ΙΑ
 Π

Λ
Α

Σ
ΙΟ

 

 Εκτελεστικές Συμβάσεις 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΙΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1η 2η 3η 4η 5η 

6 

Wooden interior surfaces 
Crew, Cabin, Galley, 
Lavatory,  polishing. 
  

GV AMM CH 12-35-02 &  
GV CCMH 12-26-00 

4   
 



 

7 

Perform Carpet (Cockpit, 
MED, Main Cabin, Galley, 
Lavatory, Baggage) deep 
cleaning. 
 

GV CCMH 12-26-00 1 
    

  

8 

Perform Carpet (Cockpit, 
Main Cabin, Lavatory, 
Baggage) deep cleaning. 
 

GV CCMH 12-26-01 3 
  

  

 

9 

Window Shade repair (Cutted 
Lanyard), Qty 1, for MSA 
Accordia UltraSlim window 
shades MSA-005-523-13-
GAC 

MSA Window Shades 
Applicable Maintenance 
Manuals, totally there are 
Eight (8) MSA Accordia 
UltraSlim window shades 
MSA-005-523-13-GAC 

5     

 

10 

Window Shade repair (Cutted 
Lanyard), Qty 1, fo MSA 
Accordia UltraSlim 
emergency exit window 
shades MSA-005-523-15-
GAC 

MSA Window Shades 
Applicable Maintenance 
Manuals, totally there are 
Four (4) MSA Accordia 
UltraSlim emergency exit 
window shades MSA-
005-523-15-GAC 

5     

 

11 
Potable Water sys Cleaning 
Sanitizing. 
 

GV CMP code 381035 
&GV AMM 38-10-00 

5     

 

12 
ΑPU Combustor Washing. 
 

GV AMM CH 49-20-00  3 
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Α/Α Περιγραφή  
Τεχνική 

Βιβλιογραφία και 
Λεπτομέρειες 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 
Ε

Κ
Τ

Ε
Λ

Ε
Σ

Ε
Ω

Ν
 Σ

Τ
Η

 

Σ
Υ

Μ
Φ

Ω
Ν

ΙΑ
 Π

Λ
Α

Σ
ΙΟ

 

 Εκτελεστικές Συμβάσεις 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΙΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1η 2η 3η 4η 5η 

13 
Engine Core Washing. 
 

GV AMM CH 71-00-00 3 
 


 


 

14 Weight & Balance of Acft  
GV Weight and Balance 
Manual 
 

3  



 



 

15 Ολική Εξωτερική Χρώση 
ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 
‘’1’’ 
 

1 
 


  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

                                                                                                                                           

 Προσαρτημένο «1»: Τεχνική Βιβλιογραφία και Λεπτομέρειες Ολικής Εξωτερικής Χρώσης Α/Φ 

 

 

             Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

               Διοικητής 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ‘’1’’  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Της Τεχνικής Προδιαγραφής 
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α/Φ G-V S/N 678 ΓΙΑ 4 ΈΤΗ» 
 

Τεχνική Βιβλιογραφία και Λεπτομέρειες Ολικής Εξωτερικής Χρώσης Α/Φ 

Α/Α Περιγραφή  Λεπτομέρειες 

1 

AIRCRAFT 
EXTERIOR 
FULL 
REPAINT 

The surface’s preparation procedures are included in Structural Repair Manual SRM CH 51-07-10, and especially for the 
fuselage it will be performed with "Full Strip Paint". The exterior full repaint will be performed IAW GAMPS (Gulfstream 
Aerospace Material Process Specification) 4000, as stated in Note No.5 of DWG.No GC579065164 in the attached Figure 1, 
inspected for corrosion, high build filler applied, and primed to make it ready for paint. 
 
Solid single base color with four (two per side) solid non-pearl stripes, will be performed IAW DWG.No GC579065164 which 
is given below as Figure 1 below. The quality of the Aircraft exterior full repaint is being determined  in the attached drawing 
and more particularly in the "Notes" and "paint requirements" section, with the following colors : 
● Matterhorn White, P/N: 810-003, Manufacturer: JETGLO,  

● Dark Blue,P/N: A08415, Manufacturer ACRYGLO,  
● Snow White ,P/N: K8129, Manufacturer U.S PAINT,  
● Gray,P/N: A07025, Manufacturer ACRYGLO,  
● Fire Red, P/N:9719, Manufacturer NAZ-DAR 
After the paint has been applied, a radome boot will be applied, erosion tape will be applied to the leading edges of the 
antennas and the aircraft will be detailed and made flight ready. 
 
For your reference location of Logo, Flag and Lettering are located in attached Figure 1 (DWG.No GC57906516), Fig. 2 
(Flag both sides)  and Fig. 3 (Insignia both sides), additional details; 
1. The logo written on the TOP of fuselage shall be LH “HELLENIC REBUBLIC” and RH “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. The 
font of the letters shall be TIMES NEW ROMAN GREEK. 
2. The logo written on the FWD Fuselage under Cockpit Side Windows shall be LH “HELLENIC AIR FORCE” and RH 
“ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ”, font of the letters shall be TIMES NEW ROMAN GREEK 
2. The name of the Aircraft is located FWD Fuselage under Cockpit Side Windows below logo shall be LH “ATHENA” and 
RH “ΑΘΗΝΑ”. The font of the letters shall be MgGreek Classic. 
3. The tail number “678” font shall be TIMES NEW ROMAN GREEK. The tail number shall be centered under the tail 
insignia. 
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Figure 1 (IAW DWG.No GC57906516) 

 

 

Figure 2 FLAG both sides     Figure 3 INSIGNIA on both sides of vertical stabilizer 

 

   

 

              Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

                Διοικητής 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ "4" 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Της Τεχνικής Προδιαγραφής 
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α/Φ  
G-V S/N 678 ΓΙΑ 4 ΈΤΗ» 
 

Τροποποιήσεις- Αναβαθμίσεις Επιχειρησιακού Εξοπλισμού του Α/Φ  

Α/Α Περιγραφή  Λεπτομέρειες ΚΟΣΤΟΣ 

1 

CB-228 Part II,  
(RE-INSPECTION).  
CMP code 551029/ 30 
INSPECTION – 
HORIZONTAL 
STABILIZER LOWER 
BONDED SKIN 

48 Months Re-Inspection required, due date Nov 2025, at the RH Lower Skin Panel Assembly of 
Horizontal Stabilizer IAW WO CS694739. The CB-228 Part II, was accomplished on 15 Noe 21, at 
the facilities of GAC Saint Louis. The NDT MAUS results for Bond Line Corrosion (BLC) of Horizontal 
Stabilizer, were the followings;  
• LH Lower Skin Panel Assembly did not indicate any disbonds above minimum detectable limit. To 
maximize BLC protection and for preventative measures applied Corrosion Inhibiting Compound 
(CIC). 
• RH Lower Skin Panel Assembly common indications #1 and #2, applied Time Limited Repair, 
applied Corrosion Inhibiting Compound (CIC) and returned to service.  

 

1 

ASC 171A Cockpit 
Switch Indicator 
lightning - Light  
Emitting Diode (LED)  
CMP Code 971711 

This service change is designed to replace the existing incandescent cockpit switch indicator lighting 
with dimmable LED lamps.  

 

3 

ASC 183B (PART 2) - 
Electronic Display  
System DU-885 
Liquid Crystal 
Display (LCD) 
Installation 
(Planedeck™),  
CMP Code 971833 

This service change modernizes the SPZ-8500 Electronic Display System by replacing the existing 
Primary Flight Displays, Navigation Displays and Engine Instrument Crew Alerting System displays. 
The six existing DU-880 Cathode Ray Tubes (CRT) will be replaced with new DU-885 Liquid Crystal 
Displays (LCD).  
 

 

4 
Plane Deck Synthetic 
Vision (PDSV) 

In conjunction with ASC-183B Part II, Certification by STC 
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5 CD-830 UPGRADE 
Remove and replace Control Display Unit CD-820 P/N 2888-03-1 Qty 3, with CD-830 Qty 3, for triple 
FMS CDU installation  Airshow and external cameras will be selectable for display on the new CD-
830 CDU as the existing configuration. The old Display Unit CD-820 P/N 2888-03-1. 

 

6 

SATCOM SYS 
Upgrade to Inmarasat 
Swift board 
Honeywell MCS-7120 
(HD-710). 

1. Remove existing HP-600, PN 7516250-60050, and SD-700, PN 7516118-27010, which are mating 
parts, in the Tail Compartment incl. their trays. 

2. Install HD‑710 in the Tail Compartment with new tray. 
The HD-710 SATCOM, PN 1252-A-3800-01, will be the functional replacement of the item in above 
par.1,  IAW HONEYWELL SIL D201604000030. 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α/Φ 

 

  

  

             Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

               Διοικητής 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Στην Τεχνική Προδιαγραφή 
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ  Α/Φ 
VIP G-V S/N 678 ΓΙΑ 4 ΈΤΗ » 

 

Αναβαθμίσεις και Βελτιώσεις Μη Επιχειρησιακού Εξοπλισμού του Α/Φ 

Α/Α Περιγραφή  Λεπτομέρειες 
 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 
UPGRADE CABIN 

MANAGEMENT 
SYSTEM  

Upgrade the current Cabin Management sys in order to avoid Micronet Discontinuance Bulletin 
IAW Rockwell Collins Letter Ref. No. 2008-040M, for your reference find Table 1, "ITEMS of GV 
SN 678 which are effected by Micronet Discontinuance". Install the Venue Cabin Management 
System with an Electronic Control Unit (ECU) which manages cabin functions, including lighting, 
temperatures, water, and entertainment in conjunction with the Upgrade of the Entertainment 
System. The new installed systems should retain at least the 90% of old functions of the Cabin 
Management System, as referred in Table 2, "FUNCTIONS OF THE CABIN MANAGEMENT 
SYS, EXISTING TO NEW SWITCH PANEL", the new systems should be the following ;  

 

a. One (1) TC-6000 touchscreen switch panels or equivalent replaces the FWD VIP Switch Panel 
of No. 2 RH single seat 

 

b. One (1) TC-6000 touchscreen switch panels or equivalent replaces AFT VIP Switch Panel VIP 
switch panel of conference area. 

 

c. One (1) 10.6-inch Galley Touchscreen or equivalent, which replaces the following ; 
i. Galley Switch Panels. 
ii. Floorplan Galley Switch Panel  
iii. Have the functions of Entertainment Switch Panel at the credenza, if this is capable, otherwise 
the currently installed Entertainment Switch Panel, it will be replaced by an extra Touchscreen 
Switch Panel in Credenza area. 

 

d. Programmable switch (PSW) panels replace Passenger Entertainment Control Panels in Main 
Cabin Area 

 

e. PSW panels replace switches for reading lights and table lights in the Cabin.   

f. PSW panels replace Crew Rest Entertainment Control Panel and Privacy Switch  

g. PSW panel replace Vestibule Crew Refreshment Switch Panel  

h. PSW panels replace FWD Lavatory one consolidated panel and one Flush Switch  

i. PSW panels replace AFT Lavatory two consolidated panel and one Flush Switch 
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ΚΟΣΤΟΣ 

NOTE : For your reference in Figure 1, "GV S/N 678 Location of existing Switches and Panels" 
which corresponds with the above item number. 

 

2 
USB PORTS NEW 
INSTALLATION 

USB Ports for Charging of Devices in the Cabin at the following areas:- Cockpit (2 
installation)- Cabin Area beside the Switch Panels of every seats (11 installation)This new 
installation will be performed in conjunction with the above ITEM  1 "Upgrade of Cabin 
Management System."  

 

3 
UPGRADE 

ENTERTAINMENT 
SYSTEM  

Upgrade the existing Entertainment system with the followings ; 
a. All-in-One Media Center supports common media formats including DVDs, audio CDs, MP3s, 
images and videos and replacing the following media products which are already installed on 
Cabin Credenza ;  
i. Sony CDX-757 CD Changer, CD CHANGER #1 P/N: XR-C735OX Qty 1 and #2 P/N: CDX-
757MX Qty 1 
ii. JVC VP690U, Video Cassette Player, VCR,P/N: HRF5900AM, Qty 1 
iii. AM/FM Tuner/CD Player, Qty 1 
iv. Digital video disc player, DVD PLAYER #1 P/N: DVD-RP82, Qty 1 

 

b. Replacement of the old Monitors with New HD Displays, compatible with existing SD Camera 
system (FWD, AFT, Down view) Inputs more specific ;  
i. The Crew Rest Area Personal Monitor 5,6" P/N 5601-061, to be replaced with a 9". 
ii. The Credenza area Monitor 15" P/N 1500-00, to be replaced with a 19" or bigger, modification 
of the Upper Sidewall Panel between emergency windows RH#5 and RH#6, in order the new 
display to fit correctly.  
iii. The LH FWD Cabin Bulkhead FS 273.25, Monitor (17") P/N 1700-001  to be replaced with a 
19" or bigger, modification of the aforementioned Sidewall Bulkhead, in order the new display to fit 
correctly. 

 

c. Venue Cabin Remote Software and Innovative Advantage Audio/Video distribution to support 3 
new Displays. 
 

 

d. Rockwell Collins Venue’s STAGE on Demand Carry on Wireless solution (to support wired and 
wireless PEDs), so the passenger can watch movies and videos on the cabin’s bulkhead monitor 
or even stream wirelessly to their DNLA-certified tablet. Other passengers can also watch library 
videos, on their personal display, or with a DNLA app on their own smartphone or tablet. 

 

 
 

NOTE 1: For your reference in Figure 2, "GV S/N 678 Existing Cabin Entertainment System" 
which corresponds with the aforementioned item number. 
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ΚΟΣΤΟΣ 

4 
UPGRADE  
AIRSHOW   

Replacement of Airshow 99 with the new one Airshow 500  of Collins Airspace. This system 
will interface with the cockpit FMS CD-820 or new CD-830 Control Display Units and the cabin 
video monitor, should be activated in the cockpit and on the cabin monitors when desired, with 
provision to be displayed in the PDA of the passengers through a Cabin Wi-Fi Router which is 
already installed.  
This Task will be performed in conjunction with the above item 3 "Upgrade of Cabin Entertainment 
System".  

 

5 
LIGHTS  
CABIN  

Install Direct Replacement LED Lighting System  
a. The cabin fluorescent effect/wash lighting including the associated power supplies will be 
removed. 28 Volt DC Self Ballasted LED light assemblies will be installed.  
b. The existing wiring will be reused and modified as required.  
c. The STC, engineer and labor for the access should be included in the Task.  
Note : For your reference in Table 3, there is a list of "CURRENTLY INSTALLED LAMPS, WHICH 
WILL BE REPLACED TO LED LAMPS" . 

 

6 
MAIN ENTRANCE  

DOOR 

Recover Vestibule Airstair  
a. The Airstair will be cleaned and the existing material on the steps and risers will be replaced 
with new Vinyl Covering as the existing P/N 15239/15240/20R/54 Beige,  Aermat.  
b. Polishing of Main Entrance Door light bezels, handrail and threshold plate . 
 

 

7 COCKPIT SEATS 

Recover Cockpit Seats  
a. The seats will be stripped of all existing material covering including foam.  
b. New foam cushions will be installed on the seats 
c. New Ipeco foam cushions will be installed on the seats.  
d. The seats will be covered with the same type leather and sheepskin as existing. 
 

 

8 COCKPIT CARPET 

Replace Cοckpit Carpet at Flooring and Consoles with a new Carpet P/N W340558 Low 
Loop Grey (100% Wool).  
a. The existing carpet and padding cockpit will be permanently removed and replaced.  
b. The existing padding of cockpit will be permanently removed and replaced with a new one. 
c. New carpet will be installed on the sidewalls. 
 

 

9 

 
VESTIBULE/ 

CREW & 
MAIN CABIN & 
 GALLEY & AFT 

1. Replace Main Cabin & AFT Lavatory Carpet with an approved color, at the same quality 
as the existing P/N W25489 Double Curving Cascades (100% Wool).  
a. The existing carpet and padding in the cabin and aft lavatory only will be permanently removed.  
b. The existing padding will be permanently removed and replaced with a new one. 
c. Throw rugs will be fabricated with the same approved color as the carpet and supplied as loose 
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LAVATORY, 
CARPET & 
FLOORING 

equipment, more specific Two Places Cabin throw rugs Qty 3, Conference Table Throw Rug Qty 
1, Vestibule Throw Rugs Qty2 and all them will be Double Curving Cascades. 
d. New approved carpet will be installed on the cabin air ducts and seat base shrouds from the 
entry through the aft lavatory with the same quality of the exist one with P/N W25489 Low Curving 
Cascades. 
 
2. One extra set of spare Main Cabin & AFT Lavatory Carpet will be provided to HAF, in the 
same color and quality as the above one. 
 
3. Install New Tile/Plank Flooring - Vestibule/crew & Galley Areas  
a. The existing carpet and padding  in the vestibule/crew area and Galley areas will be removed.  
b. New approved Amtico (tile/plank) vinyl flooring with substrate will be furnished and installed.  
c. In the vestibule/crew area it could be used combination of Carpet (at the color of Main Cabin) 
and Tile/Plank Flooring due to the shape of the area.  
d. New threshold plates will be installed, as needed.  
NOTE : For your reference in  Figure 3,  there is the "Carpet Layout" of the Acft. 

10 
BAGGAGE 
CARPET 

Replace Aft Baggage Carpet with an approved color, at the quality of the exist P/N W25489 
Double Curving Cascades .   
a. The existing baggage floor carpet will be removed and replaced with specified carpet.  
b. Carpet padding will be replaced. 
 

 

11 
BAGGAGE 

THROW OUT MAT 
Fabricate New Throw Out Mat,  
a new baggage door throw-out mat will be fabricated and installed using existing attachments. 

 

12 
LEATHER CABIN 

RUNNER   

Replacement of Cockpit thru Baggage Maintenance Runner,  
which is used for protection of carpets all the time except the VIP flights, quality Vinyl, Color PN-
93 OAK or an approved color to match with the new colors of the cabin. 
 

 

13 

LEATHER CABIN 
SINGLE, DOUBLE 

SEATS AND 
CONFERENCE 

TABLE 

Recover Leather Single and Double Cabin Seats  
a. Seven (7) existing single seats will be removed from the aircraft.  
b. Two (2) existing double seats will be removed from the aircraft.  
c. The covering materials will be stripped.  
d. The  new leather should have  the same leather quality as the existing cowhide (20 years 
installed on) and one color for all seats. For your reference the existing leather are the following 
P/N Berkshire 854 Glacier for five (5) Single & Two (2) double seats, P/N K4176 Biscuit Brown for 
two (2) Single Seats Leather. 
e. New cushions will be fabricated, and the frames and cushions will be covered in approved 
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materials. The seats will be reinstalled in the aircraft.  
f. The Conference Table will be removed and strip the metal and leather parts which have color 
Berkshire 854 Glacier and painted with the new approved color in order to match with the Double 
Seats. 
g. Burn data, certification, testing, materials for testing and documentation accomplished to meet 
EASA CS25 or FAR Part 135 requirements.  
h. The existing restraints will be replaced in order to match with the new color of the approved 
Leather, re-webbed.  
i. The existing hardware plating will be polished and retained as is.  
 

14 
FABRIC CABIN 

DIVAN 

Recover Cabin Divan  
a. One (1) existing divan, three (3) armrest (one is removable) and two (2) Removable Panels 
(were the Life Rafts are installed) will be removed from the aircraft and stripped of the existing 
materials, including foam. New cushions will be fabricated to a standard foam build up, styled per 
the approved drawings and will be covered in an approved fabric.  
b. Four (4) existing throw pillows will be covered with the approved Fabric.   
c. The  new fabric should have the same quality as the existing one 77% Cotton and 23% Rayon.  
d. Burn certification will be accomplished to meet EASA CS25 or FAR Part 135 requirements.  
e. The divan will be reinstalled in the aircraft.  
f. The existing restraints will be replaced in order to match with the new color of the approved 
Leather, re-webbed.  
g The existing hardware plating will be retained as is.  
h. This items pricing is predicated on being accomplished in conjunction with the recover single 
cabin seat item.  
 

 

15 

LEATHER 
HEADLINERS 
ENTRY-AFT 
LAVATORY 

Recover Headliners from Entry through Aft Lavatory  
a. The existing headliners from the entryway through the aft lavatory will be removed and stripped 
of their present foam and leather coverings.  
b. They will be re-foamed and recovered an approved material.  
c. The new fabric should have the same quality as the existing 100% Polyurethane face/ 100% 
Rayon. 
d. Burn certification will be accomplished to meet EASA CS25 or FAR Part 135 requirements.  
 

 

16 
LEATHER 

LOWER SIDEWALL  
(DADO PANELS) 

Recover Lower Sidewall (Dado Panels)   
a. The right-hand and left-hand flat styling lower sidewall panels will be removed, stripped of their 
present coverings, refoamed and recovered in Customer approved leather.  
b. The new leather should have the same quality as the existing Leather 15205FR Sand & 
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Skandia Foam AL75-125-25 & Winter. 
c. Burn certification will be accomplished to meet EASA CS25 or FAR Part 135 requirements.  
 

17 
LEATHER 

SEAT OF FWD &  
AFT LAVATORY 

Recover FWD & AFT Lavatory Toilet Seat  
a. The FWD & AFT lavatory toilet seats will be reupholstered using new foam and Customer 
approved leather.  
b. The existing bottom closeout of covered lavatory seat and closeout beneath the ring will be 
painted to match new color of Cabin leather.  
c. The existing materials used on the inside surfaces of the toilet seat closeout and cover for the 
toilet frame will be retained and cleaned as necessary.  
d. Burn certification will be accomplished to meet EASA CS25 or FAR Part 135 requirements.  
 

 

18 
LEATHER OF 

PSU/VALANCE 
PANELS 

Recover PSU/Valance Panels   
a. The existing left- hand and right-hand PSU panels and upper valance panels will be removed 
and stripped of their present foam and  coverings, re-foamed and recovered in new Customer 
approved Ultra leather material.  
b. The painted portions of the PSU panels will be repainted to match the new décor.  
c. The existing up wash, down wash, and light lens covers will be retained unless specified 
otherwise. 
 

 

19 
LEATHER UPPER 

SIDEWALL 
PANELS 

Recover Upper Sidewall Panels  
a. The existing right-hand and left-hand continuous upper sidewall panels will be removed and 
stripped of their present foam and fabric coverings.  
b. The panels will be re-foamed and recovered in new Customer approved material.  
c. The new leather should have the same quality as the existing Ultra leather 3470 Shell & Foam 
SKAPC 1/8". 
d. Burn certification will be accomplished to meet EASA CS25 or FAR Part 135 requirements.  
 

 

20 

WOODWORK 
RESTORATION 
(HIGH BUILD 

FINISH) 

Restoration of the existing Wood Veneer,  
a. Removal of the wooden surfaces from the Acft, appropriate treatment of them, repair of the 
surfaces from abrasions, dents, corrosions, multiple step high-build finish and final polishing.  
b. Cleaning of all interior surfaces of cabinets.  
c. Repair and painting of the interior surfaces and mechanisms of the cabinets in the area of Crew 
Area / Vestibule, Galley / Annex and Aft Lavatory where due to its contact with water in order to 
remove possibly corrosion, will be addressed on Over & Above basis. 
d. Repair in the Galley area: 
i. Repaint of Upper Glass Storage Interior Lining P / N 318867 
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ii. Polishing of LH / RH Upper Glass Storage Sliding Doors P / N M00126 
iii. Replace or Modified Upper LH Glass Storage Racks of 14 Highball Glasses in order to fit 
bigger diameter glasses. 
iv. Replace China Drawer Lining P / N CTZ8111P (Natural Cork), in three (3) drawers at LH side 
of Galley. 
v. Replace Cutlery China Drawer Lining P / N CTZ8111P (Natural Cork) in one (1) drawer at LH 
side of Galley. 

21 
HARDWARE  

METAL FINISH 

METAL FINISH/ PLATING  
a. The existing hardware plating will be retained as is.  
b. Polishing of all Metal Finish (as Latches, Threshold Plates, Ashtrays, Gasper, Faucet etc) 
c. Perform Replating of main cabin and Divan/ Conference Table double cupholders (at least QTY 
11), P/N QCP-760 LIGHT COFFEE BRONZE 
d. Replating of AFT Lavatory Sink P/N 18811-0, P/N QCP-760 LIGHT COFFEE BRONZE 

 

Note 1: In accordance with Part -21 EASA or FAA regulations where is needed non‑recurrent Engineering (NRE/NRC) 
and Certification Cost for the full work scope of the above Tasks, it would be included in the offered prices of the 
above Tasks. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α/Φ 
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TABLE 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «5»:  

Items of GV SN 678 which are effected by Micronet Discontinuance Bulletin  

 

Α/Α P/N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΕΡΙΟΧΗ  
CMP 

Codes 
Chapter of GV CCMH QTY 

1 
1027-1-1 / 

1027-426-1 
Audio Video Controller #1 / BAGGAGE COMPARTMENT LH 
BULKHEAD 

233401 

23-34-00 
23-35-00 
23-38-00 
31-16-00 

1 

2 
1029-1-1 / 

1029-512-1 
Audio Video Controller #2 / BAGGAGE COMPARTMENT LH 
BULKHEAD 

233402 
23-34-00 
31-16-00 

1 

3 1040-1-8 RJ45 Adapter   
31-16-01 
31-16-02 

14 

4 1040-1-9 RJ45 Adapter   
31-16-02 
23-34-00 

6 

5 
1056-1-4/  

1056-020-240 
CONTROLLER, CABIN LIGHTS #/ AUX EER  332021 31-16-00 1 

6 1457-1-12 Water Level Indicator   38-12-02 1 

7 1575-1-1 32 I/O Adapter Module/ SMART SWITCH ADAPTER 922506 31-16-03 1 

8 
1944-1-3 / 

1944-512-8 
Cabin Management Module (-1 thru -7)/ CALL/CREW AREA 
CONTROLLER, GALLEY, VESTIBULE 

233001 
233261 
332020 
332253 

23-38-00 
23-43-00 
31-16-00 

5 

9 80-1-001 Switch Panel Series/ CREDENZA LIGHTS SWITCH PANEL 
330913 
330914 

31-16-02 2 
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Α/Α P/N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΕΡΙΟΧΗ  
CMP 

Codes 
Chapter of GV CCMH QTY 

10 80-1-002 Switch Panel Series/ CABIN SPOTLIGHT SWITCH PANEL (READ) 

330909 
330910 
330911 
330912 

31-16-02 4 

11 80-1-004 
Switch Panel Series/ CABIN SPOTLIGHT SWITCH PANEL (TABLE-
READ) 

330901 
330903 
330905 
330908 

31-16-02 4 

12 80-1-005 
Switch Panel Series/ CABIN SPOTLIGHT SWITCH PANEL (READ-
TABLE) 

330902 
330904 
330906 
330907 

31-16-02 4 

13 80-1-008 Switch Panel Series/ AFT LAVATORY READ CALL SWITCH PANEL 254011   1 

14 80-1-009 Switch Panel Series/ FWD LAVATORY SWITCH PANEL 254005 31-16-04 1 

15 80-1-017 Switch Panel Series/ FWD - AFT LAV FLUSH SWITCH 
254001 
254002 

31-16-04 2 

16 80-1-027 Switch Panel Series/ VESTIBULE/CREW MAIN ENTRY DOOR 332022 31-16-02 1 

17 80-1-049 Switch Panel Series/ AFT LAVATORY READ CALL SWITCH PANEL 254010 31-16-04 1 

18 80-1-052 Switch Panel Series 332022   1 

19 80-2-001 
Switch Panel Series/ AUDIO CALL SWITCH & ENTERTAINMENT 
PANEL #2, #4, #7, #10, #12, #13. 

233032 
233034 
233037 
233040 
233042 
233043 

31-16-02 6 
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Α/Α P/N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΕΡΙΟΧΗ  
CMP 

Codes 
Chapter of GV CCMH QTY 

20 80-2-002 
Switch Panel Series/ AUDIO CALL SWITCH & ENTERTAINMENT 
PANEL #1, #3, #5, #14, #15 

233031 
233033 
233035 
233044 
233045 

31-16-02 5 

21 80-2-029 
Switch Panel Series/ AUDIO CALL SWITCH & ENTERTAINMENT 
PANEL #16 

233046   1 

22 80-3-040 Switch Panel Series/ PANEL, GALLEY #2 SWITCH 253022   1 

23 80-3-043 Switch Panel Series/ ENTERTAINMENT SWITCH PANEL, CREDENZA 233134 31-16-02 1 

24 80-3-044 
Switch Panel Series/ AUDIO CALL SWITCH & ENTERTAINMENT Panel 
#9 

233039   1 

25 80-3-045 
Switch Panel Series/ GALLEY CALL SWITCH PANEL, LH GALLEY 
ADJACENT TO THE GALLEY SWITCH PANEL 

  31-16-03 1 

26 80-3-046 
Switch Panel Series/ AUDIO CALL SWITCH & ENTERTAINMENT Panel 
#11 

233041 
21-61-00 
31-16-01 

1 

27 80-3-070 Switch Panel Series/ AFT VIP SWITCH PANEL (TABLE)   31-16-01 1 

28 80-3-071 Switch Panel Series/ GALLEY SWITCH PANEL   
21-61-01 
31-16-01 
31-16-03 

1 

29 80-3-087 Switch Panel Series/ PANEL, GALLEY #1 SWITCH 253021   1 

30 81-2-001 
Switch Panel Series/ AUDIO CALL SWITCH & ENTERTAINMENT Panel 
Panel #8 

233038 31-16-02 1 

31 81-2-002 
Switch Panel Series/ AUDIO CALL SWITCH & ENTERTAINMENT Panel 
#6 

233036 31-16-02 1 
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TABLE 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «5»:  

FUNCTIONS OF THE CABIN MANAGEMENT SYS, EXISTING TO NEW SWITCH PANEL 

LOCATION 
in Figure 1 

EXISTING PANELS & SWITCHES WITH FUNCTIONS, IAW Item 1 of Appendix 5 
NEW PANEL & SWITCHES, 
IAW Item 1 of Appendix 5 

1a 
(1 Place) 

Forward VIP Switch Panel is installed at the No. 2 right-hand single seat incorporates the 
following controls: 
• Forward cabin lighting UPPER on/off, BRT/DIM; LOWER on/off, BRT/DIM 
• Remote cabin temperature (forward zone) COOL, WARM 
• Forward cabin speakers ON/off, AUDIO select, VOLUME up/down 
• Forward monitor ON/off, VIDEO select 
• External camera SELECT, ZOOM in/out 
• Airshow mode control  AIRSHOW MODE 
• Cabin call CALL 
• Headphone audio AUDIO select, VOLUME up/down 
• Headphone audio jack 

One (1) TC-6000 touchscreen  
at the FWD VIP, No. 2 RH single 
seat 

1b 
(1 Place) 

Aft VIP Switch Panel is installed at the conference grouping incorporates the following controls: 
• Aft cabin lighting UPPER on/off, BRT/DIM; LOWER on/off, BRT/DIM 
• Remote cabin temperature (aft zone) COOL, WARM 
• Aft cabin speakers ON/off, AUDIO select, VOLUME up/down 
• Aft monitor ON/off VIDEO select 
• External camera SELECT, ZOOM in/out 
• Airshow mode control  AIRSHOW MODE 

One (1) TC-6000 touchscreen 
switch panel, at at the AFT VIP, 
conference table.  
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LOCATION 
in Figure 1 

EXISTING PANELS & SWITCHES WITH FUNCTIONS, IAW Item 1 of Appendix 5 
NEW PANEL & SWITCHES, 
IAW Item 1 of Appendix 5 

1c 
(3 Places) 

(i) 

Main Galley Switch Panels is located in the Galley, incorporates the following controls: 
• Water level indicator 
• Water system master WATER SYSTEM on/off 
• Water heater(s) GALLEY on/off, LAV on/off 
• Drain heaters HTRS on/off• Water line cleanse activation CLEANSE  
• Water line purge activation PURGE • Water tank drain activation TANK drain activation 
• Aft cabin speakers ON/off, VOLUME up/down 
• Forward cabin speakers ON/off, VOLUME up/down 
• Aisle lights CABIN AISLE on/off 
• Galley/galley annex lighting DOME on/off, EFFECT on/off, WORK on/off 
• Forward cabin lighting UPPER on/off, BRT/DIM; LOWER on/off, BRT/DIM 
• Aft cabin lighting  UPPER on/off, BRT/DIM; LOWER on/off, BRT/DIM 
• Aft cabin temperature control COOL, WARM 
• Forward cabin temperature control COOL, WARM  
• Galley master GALLEY MASTER on/off• Water sterilization on/off 

One (1) 10.6-inch Galley 
TouchscreenI and with the option 
of one (1) extra TC-6000 
touchscreen switch panel which 
could substitute the following ; 
 
 
i. Directly Replace the Main Galley 
Switch Panels. 
 
 
 
 
 
 
ii. Directly Replace Floorplan 
Galley Switch Panel. 
 
 
 
 
iii. Have the functions of 
Entertainment Switch Panel at the 
credenza; otherwise it will be 
replaced by an extra Touchscreen 
or Switch Panel at the Credenza 
area. 

(ii) 

Floorplan Galley Switch Panel  
• Cabin call Floorplan 
• RETURN TO SEAT and NO SMOKING annunciators 
• Cabin call system RESET, TEST 

(iii) 

The entertainment switch panel is installed in the credenza and incorporates the following 
controls: 
• Cabin zone control FWD select, AFT select 
• External camera SELECT, ZOOM in/out 
• Cabin speakers (selected by zone) ON/off, AUDIO select, VOLUME up/down 
• Airshow mode control AIRSHOW MODE 
• Forward and aft monitor (selected by zone) ON/off, VIDEO select 
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LOCATION 
in Figure 1 

EXISTING PANELS & SWITCHES WITH FUNCTIONS, IAW Item 1 of Appendix 5 
NEW PANEL & SWITCHES, 
IAW Item 1 of Appendix 5 

1d 
(13 places) 

Passenger Entertainment Control Panels—Main Cabin Area are installed for each seat location in 
the cabin except the VIP seat.  The panel for each single seat, outboard double seat and center 
positions for the divan are located in the ledge.  The panel for each inboard double seat will be 
located on the inboard armrest.  The panels for the end positions of the divan will be located in 
the divan armrests.  The passenger entertainment control panels will incorporate the following: 
• Headphone audio jack 
• Reading light (inboard double seat only) READ on/off 
• Cabin call (except inboard double seat locations) CALL 
• Headphone audio AUDIO select, VOLUME up/down 

PSW panels replace Passenger 
Entertainment Control Panels—
Main Cabin Area, Qty 13 

1e 
(14 places) 

Switches for reading lights and table lights are located in the passenger service panels with the 
exception of the reading lights for the inboard double seats which are located in the passenger 
entertainment control panel in the chair arm and switches for the reading/table lights in the 
communications/rest compartment which are located in the control panel. 

PSW panels replace switches for 
reading lights and table lights in 
the Cabin. Qty 14. 

1f 
(2 places) 

(i) 

Crew private area Entertainment Control Panel. The control panel is incorporate the 
following: 
• Headphone audio jack 
• Headphone audio AUDIO select, VOLUME up/down 
• Video source selection VIDEO select 
• Indirect lighting EFFECT on/off 
• Direct lighting READ on/off, TABLE on/off 
• Compartment PA speaker, lights, and handset ringer inhibit PRIVACY on/off 
• Cabin call CALL 

PSW panels replace Crew Rest 
area Switches and Panel, Qty 2 

(ii) Crew privacy switch  

1g 
(1 place) 

Vestibule Crew Refreshment Switch Panel combining the functions of the vestibule and crew 
refreshment center switch panel is located in the header of the forward left-hand crew 
refreshment compartment and will incorporate the following switches: 
• Vestibule dome lights VEST DOME on/off 
• Air stair lights  AIRSTAIR on/off• Aisle lights  CABIN AISLE on/off 
• Cabin up wash/downwash lighting master  CABIN LIGHTS ON, OFF 
• Hot Liquid container  HOT LIQUID on/off 
• Crew refreshment area light  LIGHT on/off 

PSW panels replace Vestibule 
Crew Refreshment Switch Panel, 
Qty 1 
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LOCATION 
in Figure 1 

EXISTING PANELS & SWITCHES WITH FUNCTIONS, IAW Item 1 of Appendix 5 
NEW PANEL & SWITCHES, 
IAW Item 1 of Appendix 5 

1h 
(2 places) 

(i) 

FWD Lavatory consolidated panel with  
• RETURN TO SEAT and NO SMOKING annunciator 
• Cabin Call  
• Dome On/Off 
• Effect On/Off 
• Read On/Off 

PSW panels replace FWD 
Lavatory Switch and Panel, Qty 2. 

(ii) FWD Lavatory Flush Switch 

1i 
(3 places) 

(i) 

AFT Lavatory consolidated switch above the Sink, with  
• RETURN TO SEAT and NO SMOKING annunciator,  
• Cabin Call,  
• Dome On/Off,  
• Sink On/Off,  
• Mirror On/Off 
• BRT/DIM. 

PSW panels replace AFT Lavatory 
Switch and Panel, Qty 3. 

(ii) 

AFT Lavatory consolidated switch beside the Lavatory Bowl,  
• RETURN TO SEAT and NO SMOKING annunciator,  
• Cabin Call,  
• Read On/Off 

(iii) AFT Lavatory Flush Switch 
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Figure 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «5»: 

Location of Existing Switches and Panels 

 

 

 

 

 





 

 

Σελίδα 137 

 

FIGURE 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «5»: 

THE EXISTING CABIN ENTERTAINMENT SYS 
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TABLE 3 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «5» :  

CURRENTLY INSTALLED LAMPS, WHICH MUST BE REPLACED WITH LED LAMPS 
Α

/Α
 

P/N DESCRIPTION QTY LOCATION 
CCMH 

CHAPTER 

1 AL-1235-T-1220 LAMP 2 GALLEY LIGHTING 33-24-00 

2 AL-1245-T-1040 
LAMP, 40.94 

INCH  
8 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

3 
AL-1245-T-

10970 
LAMP, 43.18 

INCH  
2 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

4 AL-1245-T-1220 
LAMP, 48.03 

INCH  
8 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

5 AL-1245-T-1320 
LAMP, 51.96 

INCH  
8 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

6 AL-1245-T-250 LAMP, 9.84 INCH  4 
AFT LAVATORY 

LIGHTING 
33-26-02 

7 AL-1245-T-320 
LAMP, 12.00 

INCH  
1 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

8 AL-1245-T-533 
LAMP, 20.98 

INCH   
1 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

9 AL-1245-T-584 
LAMP, 22.99 

INCH 
1 

FWD LAVATORY 
LIGHTING 

33-26-01 

10 AL-1245-T-610 LAMP 2 GALLEY LIGHTING 33-24-00 

11 AL-1245-T-750 
LAMP, 29.52 

INCH  
2 

AFT LAVATORY 
LIGHTING 

33-26-02 

12 AL-2000 POWER SUPPLY 28 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

13 AL-2000 POWER SUPPLY  2 GALLEY LIGHTING 33-24-00 

14 AL-2022 
DIMMING 

INTERFACE 
MODULE  

4 CABIN EFFECT LIGHTING 33-23-01 

15 AL-2022 
DIMMING 

INTERFACE 
MODULE  

1 
AFT LAVATORY 

LIGHTING 
33-26-02 

16 AL-5120B LAMP HOLDER  12 
AFT LAVATORY 

LIGHTING 
33-26-02 
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FIGURE 3 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «5»: 

THE EXISTING CARPET LAYOUT 

 

 

 

 

             Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

               Διοικητής 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»  

Στην Τεχνική Προδιαγραφή «ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α-Φ  

  ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕ   

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

1ο 1ο 2ο 3ο 4ο 

1η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 3η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 5η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(CMP CODE)/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩ 

ΠΕ 21C & 17A ΠΕ 22C & 18A ΠΕ 23C & 19A ΠΕ 24C & 20A ΠΕ 25C & 21A 

652 973 414 2.521 293 

Π
Ρ

Ο
Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Α
Τ

ΙΣ
Μ

Ε
Ν

Ε
Σ

  
Ε

Π
ΙΠ

Ρ
Ο

Σ
Θ

Ε
Τ

Ε
Σ

  

Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
ΙΕ

Σ
 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
''3''-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
''Α'' 

ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ''3''-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

''Α'' (ΟΛΙΚΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΩΣΗ 

Α/Φ) 

ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
''3''-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
''Α'' 

ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
''3''-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
''Α'' 

ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
''3''-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
''Α'' 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ  

ASC 171A, CD-
830 UPGRADE, 
SATCOM SYS. 

UPGRADE 

  
CB-228B, ASC-183 

PART II, PDSV 
    

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ  

      

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
CABIN 

MANAGEMENT & 
ENTERTAINTMENT  

SYSTEM KAI 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
INTERIOR 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α/Φ (ΣΕ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) 

          

             

             Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

               Διοικητής 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

Ανάλυση Απαιτούμενων Υπηρεσιών  
Περιοδικών Εργασιών (ΠΕ) Α/Φ G-V S/N 678 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (2) 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (3) 

      

      

      

 

 

 

        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (4) 

 

 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 1. Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου του Πίνακα «Ανάλυση Απαιτούμενων 
Υπηρεσιών», για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: παρ. 1.1 ). Στον πίνακα του 
Φύλλου Συμμόρφωσης αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι του κυρίως κειμένου. 

 2. Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου του Πίνακα «Ανάλυση Απαιτούμενων 
Υπηρεσιών» είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της, ή οι πρώτες τρεις ως πέντε λέξεις της, 
ακολουθούμενες από αποσιωπητικά, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση. 

 3. Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής 
απαίτησης, της παραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε 
στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση 
υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που 
επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην 
προδιαγραφή στοιχείων ή διευκρινήσεων.  

 4. Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 

 

 

       Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
       Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ  

 

     eEEEΣ ……………… (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ) 

 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint  (https://espd.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]. 

 

 

       Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
       Διοικητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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 ……………………….) 
οδός  …………………….. αριθμ. ……………., ΑΦΜ………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει 
μαζί σας, ως αγοραστές, συμφωνία πλαίσιο, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών 
…………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της 
υπ΄ αριθμ. ........./.23 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών της ΠΑ και με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών την ……………..) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη 
συμφωνία πλαίσιο αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 0,5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της υπ΄ 
αριθμ. ........../....... συμφωνίας – πλαίσιο χωρίς ΦΠΑ 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 Προμηθευτών 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 2ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 ……………………….) 
οδός  …………………….. αριθμ. ……………., ΑΦΜ………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει 
μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών 
…………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της 
υπ΄ αριθμ. …../23 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 των υπηρεσιών 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 Προμηθευτών 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. …../2023 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) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

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 ………………………………………. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ.   ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. 
Δ/νση………………………………………………, ΑΦΜ …………για την λήψη προκαταβολής ίσης με 
το …… % της συμβατικής αξίας εκ………….ΕΥΡΩ της με αριθμ.…………..σύμβασης, που 
υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια …………………… 
……………………………….της (αριθμ. Διακ/ξης….. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών η ……………..) προς κάλυψη αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ΄ εφαρμογή 
του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 

– Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

– Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

– Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ 
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

– Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

       Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης  

                    Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 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 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
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 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

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 
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 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

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 
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 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

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 
αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών.   
 

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 
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. 
 

2.2.3.8 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. 
 

2.2.3.4 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού [Mόνο για ανώνυμες εταιρείες ή νομικά 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

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. 
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 
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επιλογής 

Δικαιολογητικό 

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 
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 
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Δικαιολογητικό 

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. 

2.2.4 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). 
 

 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 τελευταίων οικονομικών 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα 
ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων 
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Δικαιολογητικό 

χρήσεων ύψους τουλάχιστον 
5.180.00,00 € 

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 
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 Κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς (τεχνική  - 
επαγγελματική ικανότητα) 
 

Κατάλογος των κυριότερων 
παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν : 

α) Προγραμματισμένες εργασίες A και C 
Check Α/Φ G-V ή πιο διευρυμένα εργασίες 
συντήρησης βάσης (Base Μaintenance) σε 
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 
επιλογής 

Δικαιολογητικό 

Α/Φ G-V. 

β) Εκτέλεση εργασίας αναβάθμισης 
εσωτερικού καμπίνας επιβατών Α/Φ G-V ή 
άλλου τύπου Α/Φ σε διαμόρφωση VIP, που 
απαιτεί την έκδοση Supplement Type 
Certificate κατά ΕASA ή FAA. 

γ) Εκτέλεση εργασίας αναβάθμισης 
συστημάτων Αvionics του Α/Φ G-V ή 
ψυχαγωγίας της καμπίνας επιβατών άλλου 
τύπου Α/Φ σε διαμόρφωση VIP που απαιτεί 
την έκδοση Supplement Type Certificate 
κατά ΕASA ή FAA. 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα αναφέρονται 
σε σχετική δήλωση του οικονομικού 
φορέα, στην οποία θα αναφέρονται ο 
αριθμός σύμβασης του αντικειμένου και 
η αρχή με την οποία υπογράφηκε. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός 
φορέας είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του 
Α/Φ ή η κατασκευάστρια εταιρεία 
χρησιμοποιηθεί ως υπεργολάβος σε κάποιο 
εκ των έργων, η υποχρέωση υποβολής των 
δηλώσεων του παρόντος παρέλκουν. 

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. 
 

 
 

 Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – 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. 
 

 Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο (Ενδεικτικό) 

 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ .….... / 23 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΥΠ/ΠΑ Δ.09/23 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: …….) 

 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος: 
 

«Παροχή Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του 
Α/Φ G-V S/N 678» 

 
 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
……….. 

 
 
 
 

Επισημαίνεται ότι το κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο 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 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο Συμβατικό Αντικείμενο 

Άρθρο 2ο 
Διάρκεια Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων – 

Αναπροσαρμογή Τιμών 

Άρθρο 3ο   Σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων 

Άρθρο 4ο   Λοιποί Γενικοί Όροι 

ΜΕΡΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 5ο   Συμβατικό Τίμημα – Χρηματοδότηση 

Άρθρο 6ο   Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

Άρθρο 7ο  Εγγυήσεις 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 8ο Απαιτήσεις Υπηρεσίας 

Άρθρο 9ο Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 

Άρθρο 10ο Παράδοση – Παραλαβή του Συμβατικού Αντικειμένου 

Άρθρο 11ο Απόρριψη Συμβατικών Υπηρεσιών – Αντικατάσταση 

Άρθρο 12ο Κήρυξη Οικονομικού Φορέα ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 13ο Ασφάλιση Αφους 

ΜΕΡΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 14ο Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Άρθρο 15ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο 16ο Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 17ο  Εμπιστευτικότητα 

Άρθρο 18ο  Τροποποίηση Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων 

Άρθρο 19ο  Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών 
Συμβάσεων 

Άρθρο 20ο  Επισημάνσεις κατά την υλοποίηση της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Άρθρο 21ο  Επισημάνσεις κατά την υλοποίηση των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

Άρθρο 22ο 
Ερμηνεία Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων – Επίλυση 

Διαφορών 

Άρθρο 23ο  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 
 

Συμφωνία-Πλαίσιο Σ.Π…/23 
Διαγωνισμός ΥΠ/ΠΑ Δ.09/23 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:……) 

 
«Παροχή Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678» 

 
Συμβατικό Τίμημα (..ετίας): ………€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ …% ή 
…………€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 
 
Συμβατικό Τίμημα (ετήσιο): ………€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ …% ή 
…………€ 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.09/23 αποκαλούμενου στο εξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα 
Αρχή» ή «Αγοραστής» και του/ων οικονομικών φορέα/ων: 
 
 1.  «………………..…………….» (ΑΦΜ. ….., Δνση: ………… Τ.Κ. ……….., Τηλεφ. 
….., ΦΑΞ …………., email:……..), που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τ…………………...………………….… με ΑΔΤ………………….,  
 
 
 2.  «………………..…………….» (ΑΦΜ. ….., Δνση: ………… Τ.Κ. ……….., Τηλεφ. 
….., ΦΑΞ …………., email:……..), που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τ…………………...………………….… με ΑΔΤ………………….,  
 
 
 3.  «………………..…………….» (ΑΦΜ. ….., Δνση: ………… Τ.Κ. ……….., Τηλεφ. 
….., ΦΑΞ …………., email:……..), που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τ…………………...………………….… με ΑΔΤ………………….,  
 
 
Αποκαλούμενου/ων στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος/οι», στο αντικείμενο της …………………, 
όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα επόμενα άρθρα.  

mailto:yppa@haf.gr
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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 σύμβαση 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 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». 

4. 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] 

5. 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 Σ.Π. 

 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
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ΜΕΡΟΣ 
ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

 

Άρθρο 1ο 

Συμβατικό Αντικείμενο 
 

 1. Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Περιοδικών 
Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της 
ποσού ………………..€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
 2. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Δ.09/23 για την περιοδική επιθεώρηση έχουν ως 
ακολούθως : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και τα κάτωθι κόστη : 
 
  α. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) κανονικού ωραρίου για την εκτέλεση Προγραμματισμένων 
Εργασιών  € …… 

  β. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Προγραμματισμένων Εργασιών για 
υπερωριακή απασχόληση € …. 

  γ. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Προγραμματισμένων Εργασιών για 
απασχόληση σε αργίες € ….. 

  δ. Τιμή για καθεμία από τις Προγραμματισμένες Επιπρόσθετες Εργασίες των 
Προσθηκών «3», «4» και «5» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής της Διακήρυξης 
Δ.09/23 όπως αναλύεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. 

  ε. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) κανονικού ωραρίου για την εκτέλεση Απρογραμμάτιστων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above) € ….. 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

1 
Συνολική αξία εργατοωρών 
προγραμματισμένων εργασιών 

………………. 

2 
Συνολική αξία υλικών προγραμματισμένων 
εργασιών 

………………. 

3 
Συνολική αξία επιπρόσθετων 
προγραμματισμένων εργασιών 

………………. 

4 
Συνολική αξία εργατοωρών 
απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών  

………………. 

5 ………………………. ………………. 

6 ……………………….  ………………. 

7 Κρατήσεις 6,2476%  

 ΣΥΝΟΛΟ €……………… 
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  στ. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above) για υπερωριακή απασχόληση € …... 

  ζ. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above) για απασχόληση σε αργίες € …... 

  η. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) κανονικού ωραρίου για την εκπόνηση Τεχνικών Μελετών 
(Srvice and Custom Engineering), ως &Α.1.6 της ΤΠ € ….. 

  θ. Ποσοστό επί τοις εκατό (%) πλέον των τρεχουσών τιμών των υλικών που 
βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΟΕΜ του Α/Φ 
(www.mygulfstream.com/partsales) και για τα υλικά του Α/Κ από τους αναρτημένους 
ηλεκτρονικούς καταλόγους του ΟΕΜ του Α/Κ ύψους  ……%. Η υπόψη πρόβλεψη έχει ισχύ για τα 
υλικά της Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Α» της ΤΠ, για τα υλικά που θα απαιτηθούν για την 
αποκατάσταση ευρημάτων στο πλαίσιο των  Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών και για 
τα υλικά των τροποποιήσεων μελλοντικής έκδοσης §Α1.5 της ΤΠ. 

  ι. Ποσοστό επί τοις εκατό (%) πλέον της τιμής των υλικών για τις 
Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Over & Above) και των υλικών των μελλοντικής 
έκδοσης τροποποιήσεων ως ανωτέρω §3θ, η οποία αφορά στο μεταφορικό κόστος των εν λόγω 
υλικών από την πηγή προμήθειάς τους στο Επισκευαστικό Κέντρο του ΟΦ ή/και των 
υπεργολάβων του, ύψους …..%. Σημειώνεται ότι, το εν λόγω ποσοστό δεν αποτελεί αυτόματη 

αναπροσαρμογή βασισμένη στην αξία των υλικών, αλλά αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της 
μεταφοράς τους από την πηγή προμήθειάς τους στο επισκευαστικό κέντρο του ΟΦ. Η ΠΑ δύναται 
να ζητήσει δειγματοληπτικά από τον ΟΦ, παραστατικά που αντιστοιχούν στο κόστος μεταφοράς 
των εν λόγω υλικών. 

 4. Η δαπάνη υπόκειται  σε νόμιμες  κρατήσεις ποσοστού 6,2476%. 

 5. Η ανωτέρω εκτέλεση εργασιών περιοδικής επιθεώρησης απαλλάσσεται του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00. 

 6. Ο αγοραστής δεν υποχρεούται να καλύψει τις αγοραστικές της ανάγκες ή μέρος αυτών, 
ή να αναθέσει την οποιαδήποτε αξία συμβατικών υπηρεσιών στον ανάδοχο εντός της χρονικής 
διάρκειας ισχύος της Σ.Π. 
 
 7. Σύμφωνα με τους όρους και εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος αυτής, ο αγοραστής 
δύναται να αναθέτει την παροχή συμβατικών υπηρεσιών και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί 
τις υπηρεσίες αυτές, μόνο εφόσον έχει υπογραφεί Ε.Σ. 

 
 

Άρθρο 2ο 

Διάρκεια Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων – Αναπροσαρμογή Τιμών  
 

 1. Η παρούσα Σ.Π τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της και είναι έγκυρη για 
υποβολή αιτημάτων για παροχή υπηρεσιών θέματος μέσω σύναψης Ε.Σ, για … (…) έτη και 
συγκεκριμένα από ΧΧ-ΧΧ-202Χ  έως  ΧΧ-ΧΧ-202Χ. 
 
 2. Η διάρκεια των Ε.Σ θα καθορίζεται από την οικεία κατακυρωτική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά το στάδιο σύναψής τους.  
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Άρθρο 3ο 

Σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 

 1. Η σύναψη Ε.Σ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σ.Π θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο η Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε Ε.Σ, ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται αποζημίωσης από το Δημόσιο. Επίσης, ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σε περίπτωση μη ανάθεσης του συνόλου των συμβατικών υπηρεσιών που 
καθορίζονται στην παρούσα, εφόσον τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 
 2. Ως προς τη διαδικασία σύναψης των Ε.Σ ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 5.6 και 
5.7 των περιεχομένων του προηγηθέντος διαγωνισμού 09/23 της ΥΠ/ΠΑ. Ειδικότερα : 
 
  α.  Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16. 
 
  β. Οι εκτελεστικές συμβάσεις. που θα ανατίθενται στον οικονομικό φορέα, σύμφωνα 
με τους όρους της ΣΠ. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-
πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του. 
 
  γ. Για κάθε ΠΕ και προ της ένταξης του Α/Φ θα  στο Επισκευαστικό Κέντρο (Service 
Center) του ΟΦ θα καταρτίζεται αντίστοιχη αρχική Εκτελεστική Σύμβαση με βάση τη Συμφωνία 
Πλαίσιο. Στην εν λόγω εκτελεστική θα περιλαμβάνονται επιμέρους εργασίες και υλικά που θα 
επιλέγονται από τις Προσθήκες «1» έως «5» του Παραρτήματος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής 
της παρούσας και τυχόν νέες εργασίες που θα προκύψουν σύμφωνα με την §Α1.5 της Τεχνικής 
Προδιαγραφής της παρούσας. 
 
  δ. O οικονομικός φορέας κατόπιν σχετικής απαίτησης της ΠΑ,  θα εξετάζει την 
περαιτέρω μείωση του χρόνου απόδοσης του Α/Φ κατόπιν διαπραγμάτευσης και λαμβάνοντας 
υπόψη την οικονομική του προσφορά του (ως έχει κατατεθεί στον αρχικό διαφωνισμό) επί του 
κόστους των ΕΩ. 
 
  ε. Η εκάστοτε αρχική Εκτελεστική Σύμβαση θα τροποποιείται με την ενσωμάτωση 
τους στο συμβατικό κείμενο των απολογιστικών στοιχείων των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above) ως πρόβλεψης της §Α6 της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας και 
Απόκλισης ή μη Εκτέλεσης Εργασιών (Deviation or Waiver Report) ως §Α7 της Τεχνικής 
Προδιαγραφής της παρούσας που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτών. 
 

 
 

Άρθρο 4ο 

Λοιποί Γενικοί Όροι 
 

 1. Τα κάθε είδους δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) των Ε.Δ, των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ε.Δ, εξαιτίας της 

μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους συμφωνιών, τη Σ.Π και τις Ε.Σ, 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, 
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της τιμής και του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου. Εξαίρεση αποτελεί 
η μεταβολή του ΦΠΑ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση βαρύνει την Υπηρεσία (αγοραστή). 
 
 3. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης περί δημοσίων συμβάσεων 
νομοθεσίας και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν. 
 
 4. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 201 ΚΕΦΑ, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της εκάστοτε Ε.Σ. 
 
 

ΜΕΡΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Άρθρο 5ο 

Συμβατικό Τίμημα - Χρηματοδότηση 
 

 1. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των  ………€ συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ …% ή …………€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και 
απαλλασσόμενου ΦΠΑ, αναλύεται δε σε βάθος τετραετίας και ετησίως ως ακολούθως : 
 

    

    

    

    

 
 

 

 2. Η χρηματοδότηση της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που 
βασίζονται σε αυτή  (“εκτελεστικές συμβάσεις”), συνολικού ύψους ……………………. €, θα γίνει 
από τις κατ΄ έτος πιστώσεις προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ επί του ΑΛΕ 
2420304001/ΕΦ 101120401. 
 

 
Άρθρο 6ο 

Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
 

 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από αρμόδια Μονάδα της ΠΑ σε ευρώ (€), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/2016: 

  α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας. Ο εν 
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

  β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού ……………… τοις εκατό 
(…….%) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Η παραπάνω προκαταβολή 
θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής 
και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
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χορηγηθείσας προκαταβολής. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
τμηματικών παραδόσεων. 

 2. Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται 
με μέριμνα αρμόδιας Μονάδας της 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) 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 : 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών που 
εκτελέστηκαν στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση του. Επισημαίνεται ότι το πρωτόκολλο θα υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή της 
ΠΑ και τον ορισμένο εκπρόσωπο του ΟΦ, ως §Α9.8 της ΤΟ, ενώ θα αναγράφονται αναλυτικά, 
μεταξύ άλλων, τα αναλώσιμα υλικά καθώς και αυτά που τοποθετούνται μέσω ανταλλαγής των 
παλιών με νέα. 

  β. Γραμμάτια εισαγωγής για όσα νέα επιπλέον υλικά κύκλου επισκευής 
χρησιμοποιηθούν. Για τα αναλώσιμα υλικά καθώς και αυτά που τοποθετούνται μέσω ανταλλαγής 
των παλιών με νέα, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίων 
εισαγωγής, προς εφοδιαστική τακτοποίηση, αλλά καταγραφή αυτών στο πρωτόκολλο ποιοτικής – 
ποσοτικής παραλαβής των εργασιών του Αφους.  

  γ. Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 

  δ. 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. 

  ε. 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). 

  στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και θα 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 3.    Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 2δ και 2ε εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 4. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκτέλεση απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών 
(Over & Above) εργασιών, η εξόφληση του ΟΦ δύναται να εκτελείται τμηματικά σε δύο στάδια, 
εκτελώντας τις κάτωθι πληρωμές : 

  α. Των Προγραμματισμένων Εργασιών (CMP code) και Προγραμματισμένων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Additional Tasks), μετά την παραλαβή του Α/Φ ως άρθρα 9 και 10 της 
παρούσας και εφόσον απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης ως §2ε του 
άρθρου 3 της παρούσας. 

  β. Των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above) που 
προκύψουν με την εν νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών της §9 του άρθρου 10 της παρούσας 
και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης ως §2ε του άρθρου 3 της παρούσας για 
τις εν λόγω εργασίες. 
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 5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

  α. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας κλπ.). 

  β. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της 
παραλαβής των υλικών και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει 
τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία 
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, εφόσον 
έχουν προσκομιστεί και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 6. Η ΠΑ δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του ΟΦ όταν αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα αυτού όπως μη έγκαιρη παράδοση, σε λανθασμένη έκδοση, σε συμβατικές 
παραβάσεις των τιμολογίων και των πιστοποιητικών της §Α9 της Τεχνικής Προδιαγραφής της 
παρούσας. 

 7. 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. 

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

  α. Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών. 

  β. Ο ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση δικαιολογητικά. 

 9. 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. 

 10. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. 

 11. Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, 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 0,1% 
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(ΕΑΔΗΣΥ) 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,003% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΥ 0,0006% 

Σύνολο 6,2476% 

 

 12. 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, υπολογιζόμενος ως εξής:  

Π.Φ.Ε. = [Καθαρή Αξία – (Κρατήσεις 6,2476% x Καθαρή Αξία)] x 4% ή 8%, ανά περίπτωση για την 
προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση και δεν έχουν φορολογική 
κατοικία στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1120/25 Απρ 14, 
όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 3 παραγρ. 2 και του άρθρου 5 
παραγρ. 1 περ. ε’ του Ν 4172/2013. Προς τούτο θα προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητώς δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση και φορολογική κατοικία στην ημεδαπή. 

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση ή φορολογική κατοικία 
στην Ελλάδα τότε ο φόρος εισοδήματος παρακρατείται από την ΠΑ και αποδίδεται κατά την 
εξόφληση αρμοδίως, υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). 

Εάν υφίσταται διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη χώρα 
προέλευσης του αλλοδαπού οικονομικού φορέα τότε αυτή προσκομίζεται μερίμνη του οικονομικού 
φορέα στην Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωμή, μαζί με την αίτηση για την εφαρμογή της εν 
λόγω διακρατικής σύμβασης, υπογεγραμμένη και κατάλληλα συμπληρωμένη, ώστε να ενημερωθεί 
η αρμόδια ΔΟΥ για το ποσό του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε από την ΠΑ.   

 13. Το αντικείμενο της σύμβασης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2859/2000.  

 14. 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 7ο 

Εγγυήσεις 
 

 1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σ.Π 
την υπ΄ αριθμ. ………………………………………… επιστολή, ισχύος μέχρι ………….. ποσού 
…………………….€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 
 
 2. Η υπόψη εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από τη λήξη της 
ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο ή παρατάσεών της σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 6 του 
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/21). 
 
 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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 4. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της Σ.Π. 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 
ΤΡΙΤΟ 

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 
 

Άρθρο 8ο 

Απαιτήσεις Υπηρεσίας 
 

 Κατά το στάδιο υλοποίησης των Ε.Σ, η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου απαιτείται να 
είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Α» της 
παρούσας, καθώς και την προσφορά του αναδόχου, ως κατατέθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. 
Δ.09/23 διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ. 
 

Άρθρο 9ο 

Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης Συμβατικών Ειδών 
 
 1. Χρόνος παράδοσης : Ο OΦ θα ολοκληρώνει τις εργασίες των ΠΕ και την 
αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων εντός των χρονικών περιορισμών που έχουν καθοριστεί στην 
κατάρτιση έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης. Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου, ως πρώτη 
ημέρα θα θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ένταξη του Α/Φ στο επισκευαστικό κέντρο.  
 
 2. Τόπος παράδοσης:  
 
  α. Η παράδοση του Α/Φ θα πραγματοποιηθεί στο επισκευαστικό κέντρο του ΟΦ ή 
στις εγκαταστάσεις του υπεργολάβου.  
 
  β. Η παράδοση των μητρώων του Α/Φ από τον Οικονομικό Φορέα στην ΠΑ, ως 
§Α9.10 της ΤΠ θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις της 112 ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας) με 
ευθύνη και έξοδα του Οικονομικού Φορέα. 
 
 3. Τρόπος παράδοσης: Ο ΟΦ αποδέχεται την εκτέλεση ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής του Α/Φ από αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ στο επισκευαστικό κέντρο ή στις 
εγκαταστάσεις του υπεργολάβου, η οποία θα θεωρείται ολοκληρωμένη με την έκδοση των 
απαιτούμενων εντύπων ως §Α9.2 της ΤΠ, της επιτυχούς ολοκλήρωσης πτήσης δοκιμής και της 
αποδέσμευσης του Α/Φ για πτήσεις. 
 
 

Άρθρο 10ο 

Παράδοση – Παραλαβή του Συμβατικού Αντικειμένου 
 

 1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία παραλαβής του Α/Φ, θα διενεργείται για 
λογαριασμό της ΠΑ, από την ορισμένη επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή 
θα μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις του ΟΦ, όπου θα βρίσκεται το υπό παραλαβή Α/Φ, στην 
ημερομηνία που θα έχει καθοριστεί από τον ΟΦ για την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης. 
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 3. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των ΠΕ, ο ΟΦ θα παραδίδει το Α/Φ 
συνοδευόμενο από: 
 
  α. Μητρώο Α/Φ – Α/Κ – ΑPU (Log Book) πλήρως συμπληρωμένα στα Αγγλικά. 
 
  β. Τα πιστοποιητικά §Α1.12 των υλικών που τοποθετήθηκαν στο Α/Φ. 
 
  γ. Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών (Certificate 
Release to Service – CRS), σύμφωνα με το πρότυπο EASA Part-145 ή ισοδύναμο. 
 
  δ. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των 
καρτών εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν επί του 
Α/Φ. 
 
 4. Ο ΟΦ κατόπιν της έκδοσης του CRS, θα αποδέχεται την εκτέλεση δοκιμαστικής 
πτήσης (Functional Check Flight) από πλήρωμα της ΠΑ με αντικείμενο το λειτουργικό έλεγχο των 
συστημάτων του Α/Φ, ως προϋπόθεση για την ποιοτική παραλαβή του. 
 
 5. Ο ΟΦ αποδέχεται ότι η δοκιμαστική πτήση (Functional Check Flight) του Α/Φ και η 
πτήση αναχώρησης από το Επισκευαστικό Κέντρο ή τις εγκαταστάσεις υπεργολάβου του, μετά 
από την ποιοτική-ποσοτική παραλαβή του Α/Φ θα γίνει με μέριμνα της ΠΑ. 
 
 6. Μετά την εκτέλεση της δοκιμαστικής πτήσης ο ΟΦ θα αποκαθιστά χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της ΠΑ, όλες τις παρατηρήσεις που προέκυψαν και απορρέουν από εργασίες που 
εκτέλεσε, κατά την κρίση της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η αποκατάσταση 
ευρημάτων σε συστήματα του Α/Φ που δεν σχετίζονται άμεσα με τις εκτελεσθείσες εργασίες, θα 
εμπίπτει στο πλαίσιο των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above). 
 
 7. Σε περίπτωση όπου η αποκατάσταση των ευρημάτων της προηγούμενης 
παραγράφου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στο έδαφος, θα ακολουθεί και νέα δοκιμαστική πτήση, 
έως ότου όλες οι παρατηρήσεις να έχουν αποκατασταθεί και να έχει επιβεβαιωθεί η ορθότητα της 
αποκατάστασής τους. 
 
 8. Ο ΟΦ θα παρέχει χωρίς οικονομική επιβάρυνση, τις εργασίες εξυπηρέτησης του 
Α/Φ για τη δοκιμαστική πτήση (ή και των επόμενων, ήθελε τέτοιες απαιτηθούν), οι οποίες αφορούν 
την προετοιμασία του Α/Φ για την πτήση μετάβασης του Α/Φ από τις εγκαταστάσεις του ΟΦ ή του 
υπεργολάβου του, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ.  
 
 9. Το πρωτόκολλο της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ, θα 
υπογράφεται από την επιτροπή της ΠΑ και τον ορισμένο εκπρόσωπο του ΟΦ, κατόπιν 
ολοκλήρωσης των αναφερόμενων ενεργειών των εδαφίων της παρούσας παραγράφου, του 
ελέγχου των μητρώων και της επιτυχούς Π/Γ του Α/Φ από την δοκιμαστική πτήση στις 
εγκαταστάσεις του ΟΦ ή του υπεργολάβου του.  
 
 10. Η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης θεωρείται ότι τελειώνει με την παράδοση του 
Α/Φ στο καθοριζόμενο σημείο παράδοσης από τον ΟΦ του στην ΠΑ και την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Α/Φ. 
 
 11. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο επισκευαστικό κέντρο ή τον υπεργολάβο, 
ο ΟΦ θα αναλάβει την επιστροφή των εντύπων-μητρώων του Α/Φ χωρίς επιβάρυνση για την ΠΑ 
προς την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, όπου θα πρέπει να παραδοθούν σε εκπρόσωπο που θα 
υποδείξει η ΠΑ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την οριστική παραλαβή του Α/Φ 





 

 

Σελίδα 171 

 
 

Άρθρο 11ο  
Απόρριψη Συμβατικών Υπηρεσιών - Αντικατάσταση 

 
 1. Κατά το στάδιο υλοποίησης των Ε.Σ, σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή 
μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να είναι σύμφωνες 
με τους όρους της Ε.Σ μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Ε.Σ, 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 11 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
  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. 
 

 
Άρθρο 12ο 

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα 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 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 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 
και την παράγραφο 6.1 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
 
 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την 
ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/201637 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. 
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 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. 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. 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. 
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 ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας 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, 
 
 6. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.  
 
 7. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 

Άρθρο 13ο 

Ασφάλιση Αφους 
 

  1. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι θα υφίστανται σε ισχύ όλες οι απαιτούμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Περιοδικών Επιθεωρήσεων, 
προσκομίζοντας αντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου κατά παντός κινδύνου και αστικής 
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ευθύνης, το οποίο να καλύπτει το υπό συντήρηση Α/Φ της ΠΑ καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής 
του στο επισκευαστικό κέντρο. 

 2. Ο ανάδοχος κατέθεσε αντίγραφο του υπ΄ 
αριθμ………………………………………………….……….. ασφαλιστηρίου,  ύψους τουλάχιστον 
τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00€), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5.5 της 
διακήρυξης Δ.09/23 

  3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία πλαίσιο.  

 

 

ΜΕΡΟΣ 
ΤΡΙΤΟ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Άρθρο 14ο  
Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 
 Κατά την εκτέλεση της Σ.Π. και των Ε.Σ. αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 
οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 
 

Άρθρο 15ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
 1. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
 

  α. Κατά την υλοποίηση της παρούσας Σ.Π και των Ε.Σ, 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 Σ.Π και των Ε.Σ και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
    
  β. ‘Οτι 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 Σ.Π και των Ε.Σ και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας Σ.Π και των Ε.Σ, 

σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα Σ.Π. 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.  
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Άρθρο 16ο 

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 17ο 

Εμπιστευτικότητα 
 
 1. Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σ.Π και των Ε.Σ, 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 18ο 

Τροποποίηση Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 

 1. Τροποποίηση της παρούσας Σ.Π και των Ε.Σ 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 της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται ότι ενέχουν 
σιωπηρή τροποποίηση της Σ.Π και των Ε.Σ ή οιουδήποτε όρου αυτών. 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 19ο 

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων  

 1.  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει την παρούσα Σ.Π και τις Ε.Σ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, εφόσον:  
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  α. Η Σ.Π ή/και οι Ε.Σ έχουν υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

  β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σ.Π και  των Ε.Σ, τελούσε σε μία 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

  γ. Η Σ.Π και οι Ε.Σ δεν έπρεπε να έχουν 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. 

  δ. Ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

  ε. 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. 

  στ. Ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.6.3 της διακήρυξης Δ.09/23. 

 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
εφόσον δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διακίνηση των υλικών ή κριθεί ως 
ασύμφορη για την εκτέλεση του έργου της ή υπογραφεί Διακλαδική Συμφωνία-Πλαίσιο που να 
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της ΠΑ. 

 
 

Άρθρο 20ο 

Επισημάνσεις κατά την υλοποίηση της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
 

 1. Η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα : 

  α. Μονομερούς λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
αυτής, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην 
υλοποίησή της ή θα κριθούν ασύμφορες. 

  β. Τροποποίησης όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
αυτής, εφόσον απαιτηθεί και προβλέπεται τούτο στους συμβατικούς όρους της διακήρυξης, 
κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλόμενων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2.  Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/Συμφωνία Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής, αφενός είναι δεσμευτική 
για τον ΟΦ, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
για την ΠΑ. 
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 3.  Άπαντες οι όροι της Συμφωνίας Πλαίσιο θεωρούνται ουσιώδεις. 

 4.  Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές Συμβάσεις κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου 
στο οποίο στηρίζονται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 5.  Σε περίπτωση που η Συμφωνία Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα 
υπογραφούν καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια 
συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

 6.  Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. Οι διαφορές που αφορούν σε ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, 
υπάγονται στη δικαιοδοσία του αρμόδιου Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η 
Σύμβαση. 

 7.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ως προς την ερμηνεία 
και την εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο σε όλη τη διάρκεια της και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
αυτής, η διαφορά θα τίθεται, κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών, υπό την κρίση των 
αρμόδιων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η απόφαση 
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφότερους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των 
συμβαλλόμενων καταδικαζόμενο. 

 
Άρθρο 21ο 

Επισημάνσεις κατά την υλοποίηση των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

 1. Οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν στο πλαίσιο της Σ.Π, θεωρείται ότι 
εκτελέστηκαν όταν:  

  α. Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους ή, σε περίπτωση διαιρετής 
υπηρεσίας, τ 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 στη διακήρυξη.  

  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

  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 22ο 

Ερμηνεία Συμφωνίας-Πλαίσιο και Εκτελεστικών Συμβάσεων – Επίλυση Διαφορών 
 
 1. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση της Σ.Π και των Ε.Σ ή εξ΄ οποιασδήποτε αφορμής αυτών, 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. 
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 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 
5.4 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 23ο 

Τελικές Διατάξεις 
 

 1. Άπαντες οι όροι της Σ.Π θεωρούνται ουσιώδεις. 

 
 2. Η Σ.Π κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως απόφαση 

κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 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 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  
 
«Α» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ  
  GULFSTREAM (G-V) S/N 678 ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ» 
«Β» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
«Γ» :  ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Δ» : ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 

 
 Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης (Ενδεικτικό) 

 
 

 

 
 
 
 

….η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ .…..../23 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ …./23 

 
 

Τίτλος: 
«Παροχή Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του 

Α/Φ G-V S/N 678» 
 
 
 

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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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΥΠ/ΠΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Τηλεφ. 2108705045-17 
ΦΑΞ 2106445633 
email: yppa@haf.gr 
 
 
 

..η Εκτελεστική Σύμβαση Ε.Σ…/23 
Συμφωνίας-Πλαίσιο …./23 

 
Διαγωνισμός ΥΠ/ΠΑ Δ.09/23 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:……) 

 
«Παροχή Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678» 

 
Συμβατικό Τίμημα: ………€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ …% ή …………€ 
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 της 
προηγηθείσας διαβούλευσης ή μίνι διαγωνισμού (call-off) ως συνέχεια του αρχικού διαγωνισμού 
Δ.43/22, από τον οποίο προέκυψε η υπ’ αριθμ…/23 Σ.Π (με αντισυμβαλλόμενο τον οικονομικό 

φορέα …….), 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», στο αντικείμενο της 
…………………, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα επόμενα άρθρα.  
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Άρθρο 1ο 

Συμβατικό Αντικείμενο – Συμβατικό Τίμημα 
 

 1.  Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών «Περιοδικής επιθεώρησης Αφους VIP GV 

(GULFSTREAM – V) S/N 678». Οι εργασίες περιοδικής επιθεώρησης διέπονται από τους όρους 

της προηγηθείσας σχετικής συμφωνίας – πλαίσιο …/23. 

 

 2. Οι εργασίες περιοδικής επιθεώρησης, αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα «Α», το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

 3.  Η τιμή των εργασιών περιοδικής επιθεώρησης στην παρούσα σύμβαση είναι σύμφωνη 

με τους οικονομικούς όρους της προηγηθείσας συμφωνίας πλαίσιο …./……. 

 

 

Άρθρο 2ο 
Διάρκεια Ισχύος 

 
            1.        Η χρονική διάρκεια της παρούσης, ορίζεται σε ένα (1) έτος. Έναρξη ισχύος της 
σύμβασης από ………………. έως ………………………. Η παρούσα ισχύει από ………………. έως 
……………………….  και μέχρι την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος πλην περιπτώσεων 
δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. 
  
  2. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 
  α. Παρασχέθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου, ή το 
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο 
από την Υπηρεσία και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της Σύμβασης. 
 
  β.  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν.  
 
  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 3ο 

Εγγυήσεις 

 

 1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
Ε.Σ, την υπ΄ αριθμ. ………………………………………… επιστολή, ισχύος μέχρι ………….. ποσού 
…………………….€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, η 
οποία θα επιστραφεί σε αυτόν σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016. 
 





 

 

Σελίδα 181 

 2. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των 
υλικών και των υπηρεσιών. 
 
 3. Ομοίως κατέθεσε και την υπ΄ αριθμ. ………………………… εγγυητική επιστολή  
ποσού ευρώ ….……………… της…………………………………………….. Τράπεζας, ως ισόποση 
εγγύηση  της εγκεκριμένης σ΄ αυτόν προκαταβολής, ποσοστού 50% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας της παρούσας σύμβασης.   
Η προκαταβολή  είναι έντοκη  από καταβολής της,  επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου  που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  Το ποσό της προκαταβολής  που 
χορηγείται και ο τόκος  που αντιστοιχεί σ΄ αυτή  μέχρι την οριστική  ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από το φορέα, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση  της 
συμβατικής αξίας, ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. 
 
 4. Ο ανάδοχος κατέθεσε  εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο υπ΄αριθμ. 
……………………………………………………………., με ισχύ έως  …………………… σύμφωνα με 
τα αναγραφόμενα στην παρ. 5.5 της διακήρυξης Δ.09/23. Σε περίπτωση λήξης του ασφαλιστηρίου, 
ο ανάδοχος δεσμεύεται να προσκομίσει αντίγραφο του νέου σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.  
 
 5.      Προ της επιστροφής της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ποσοστού 5% επί της 
καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου, ήτοι ποσού …………………..€, χρονικής διάρκειας 
ισχύος έως την  ……………….. , χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης 
εγγύησης πλέον τρεις (3) μήνες. 
 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικό Τίμημα 

 
 1. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των €……………….. ευρώ, το οποίο 
αναλύεται ως εξής : 
 
          Συνολικό Κόστος για την Περιοδική Επιθεώρηση :             ………………... € 
          Κρατήσεις 6,2476%:                          ………….…….  €    
          Σύνολο:                             ………………….€ 
 
 2.  Στο καθαρό ποσό των …………… € , περιλαμβάνονται κρατήσεις 6,2476%,  που 
βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
 3. Οι ανωτέρω εργασίες περιοδικής επιθεώρησης απαλλάσσονται του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00. 
 
 4. Τα κόστη της εν λόγω περιοδικής επιθεώρησης αναλύονται ως κάτωθι : 
 
            α. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) κανονικού ωραρίου για την εκτέλεση 
Προγραμματισμένων Εργασιών  € …… 

   β. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Προγραμματισμένων Εργασιών για 
υπερωριακή απασχόληση € …. 

   γ. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Προγραμματισμένων Εργασιών για 
απασχόληση σε αργίες € ….. 
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   δ. Τιμή για καθεμία από τις Προγραμματισμένες Επιπρόσθετες Εργασίες των 
Προσθηκών «3», «4» και «5» της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήματος «Α» της ΣΠ …./23. 

   ε. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) κανονικού ωραρίου για την εκτέλεση 
Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above) € ….. 

   στ. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above) για υπερωριακή απασχόληση € …... 

   ζ. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) για την εκτέλεση Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων 
Εργασιών (Over & Above) για απασχόληση σε αργίες € …... 

   η. Τιμή εργατοώρας (ΕΩ) κανονικού ωραρίου για την εκπόνηση Τεχνικών 
Μελετών (Srvice and Custom Engineering), ως &Α.1.6 της ΤΠ του Παραρτήματος «Α» της ΣΠ 
…./23, € ….. 

   θ. Ποσοστό επί τοις εκατό (%) πλέον των τρεχουσών τιμών των υλικών που 
βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΟΕΜ του Α/Φ 
(www.mygulfstream.com/partsales) και για τα υλικά του Α/Κ από τους αναρτημένους 
ηλεκτρονικούς καταλόγους του ΟΕΜ του Α/Κ ύψους  ……%. Η υπόψη πρόβλεψη έχει ισχύ για τα 
υλικά της Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Α» της ΣΠ …./23, για τα υλικά που θα απαιτηθούν 
για την αποκατάσταση ευρημάτων στο πλαίσιο των  Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών 
και για τα υλικά των τροποποιήσεων μελλοντικής έκδοσης §Α1.5 της ΤΠ του Παραρτήματος «Α» 
της ΣΠ …./23. 

   ι. Ποσοστό επί τοις εκατό (%) πλέον της τιμής των υλικών για τις 
Απρογραμμάτιστες Επιπρόσθετες Εργασίες (Over & Above) και των υλικών των μελλοντικής 
έκδοσης τροποποιήσεων ως ανωτέρω §3θ, η οποία αφορά στο μεταφορικό κόστος των εν λόγω 
υλικών από την πηγή προμήθειάς τους στο Επισκευαστικό Κέντρο του ΟΦ ή/και των 
υπεργολάβων του, ύψους …..%. Σημειώνεται ότι, το εν λόγω ποσοστό δεν αποτελεί αυτόματη 
αναπροσαρμογή βασισμένη στην αξία των υλικών, αλλά αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της 
μεταφοράς τους από την πηγή προμήθειάς τους στο επισκευαστικό κέντρο του ΟΦ. Η ΠΑ δύναται 
να ζητήσει δειγματοληπτικά από τον ΟΦ, παραστατικά που αντιστοιχούν στο κόστος μεταφοράς 
των εν λόγω υλικών. 

Άρθρο 4ο 

Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
  
 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από αρμόδια Μονάδα της ΠΑ σε ευρώ (€), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/2016: 

  α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας. Ο εν 
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

  β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού ……………… τοις εκατό 
(…….%) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Η παραπάνω προκαταβολή 
θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής 
και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
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χορηγηθείσας προκαταβολής. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
τμηματικών παραδόσεων. 
 
 2. Προς τούτο, εκδίδεται από ……………………, Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) το 
οποίο υποβάλλεται με μέριμνα του στο αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Αθηνών 
(ΔΣΤ/ΠΑ/Αθηνών, Δ.Σούτσου 40, Τ.Κ. 11521, Αθήνα) προς εξόφληση. Το τιμολόγιο εκδίδεται ΕΠΙ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙ και το ΔΣΤ/ΠΑ/Αθηνών 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:………………………………………………………………………… 
 
 3. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά του άρθρου 
200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τον έλεγχο και την 
εξόφληση,. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών που 
εκτελέστηκαν στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση του. Επισημαίνεται ότι το πρωτόκολλο θα υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή της 
ΠΑ και τον ορισμένο εκπρόσωπο του ΟΦ, ως §Α9.8 της ΤΠ, ενώ θα αναγράφονται αναλυτικά, 
μεταξύ άλλων, τα αναλώσιμα υλικά καθώς και αυτά που τοποθετούνται μέσω ανταλλαγής των 
παλιών με νέα. 

  β. Γραμμάτια εισαγωγής για όσα νέα επιπλέον υλικά κύκλου επισκευής 
χρησιμοποιηθούν. Για τα αναλώσιμα υλικά καθώς και αυτά που τοποθετούνται μέσω ανταλλαγής 
των παλιών με νέα, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίων 
εισαγωγής, προς εφοδιαστική τακτοποίηση, αλλά καταγραφή αυτών στο πρωτόκολλο ποιοτικής – 
ποσοτικής παραλαβής των εργασιών του Αφους.  

  γ. Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 

  δ. 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. 

  ε. 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). 

  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 2δ και 2ε εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 4. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκτέλεση απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών 
(Over & Above) εργασιών, η εξόφληση του ΟΦ δύναται να εκτελείται τμηματικά σε δύο στάδια, 
εκτελώντας τις κάτωθι πληρωμές : 

  α. Των Προγραμματισμένων Εργασιών (CMP code) και Προγραμματισμένων 
Επιπρόσθετων Εργασιών (Additional Tasks), μετά την παραλαβή του Α/Φ ως άρθρα 9 και 10 της 
παρούσας και εφόσον απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης ως §2ε του 
άρθρου 3 της παρούσας. 
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  β. Των Απρογραμμάτιστων Επιπρόσθετων Εργασιών (Over & Above) που 
προκύψουν με την εν νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών της §9 του άρθρου 10 της 
προηγηθείσας ΣΠ και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης ως §2ε του άρθρου 3 
της προηγηθείσας ΣΠ για τις εν λόγω εργασίες. 

 5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

  α. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας κλπ.). 

  β. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της 
παραλαβής των υλικών και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει 
τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία 
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, εφόσον 
έχουν προσκομιστεί και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 6. Η ΠΑ δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του ΟΦ όταν αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα αυτού όπως μη έγκαιρη παράδοση, σε λανθασμένη έκδοση, σε συμβατικές 
παραβάσεις των τιμολογίων και των πιστοποιητικών της §Α9 της Τεχνικής Προδιαγραφής της 
παρούσας. 

 7. 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. 

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

  α. Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών. 

  β. Ο ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση δικαιολογητικά. 

 9. 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. 

 10. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. 

 11. Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, οι οποίες 
αναλύονται ως κατωτέρω :  

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ ΜΤΑ 4 % 

Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2 % 





 

 

Σελίδα 185 

Χαρτόσημο 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,024% 

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΔΗΣΥ) 

0,1% 

Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,003% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΥ 0,0006% 

Σύνολο 6,2476% 

 

 12. 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, υπολογιζόμενος ως εξής:  

Π.Φ.Ε. = [Καθαρή Αξία – (Κρατήσεις 6,2476% x Καθαρή Αξία)] x 4% ή 8%, ανά περίπτωση για την 
προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση και δεν έχουν φορολογική 
κατοικία στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1120/25 Απρ 14, 
όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 3 παραγρ. 2 και του άρθρου 5 
παραγρ. 1 περ. ε’ του Ν 4172/2013. Προς τούτο θα προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητώς δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση και φορολογική κατοικία στην ημεδαπή. 

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση ή φορολογική κατοικία 
στην Ελλάδα τότε ο φόρος εισοδήματος παρακρατείται από την ΠΑ και αποδίδεται κατά την 
εξόφληση αρμοδίως, υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). 

Εάν υφίσταται διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη χώρα 
προέλευσης του αλλοδαπού οικονομικού φορέα τότε αυτή προσκομίζεται μερίμνη του οικονομικού 
φορέα στην Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωμή, μαζί με την αίτηση για την εφαρμογή της εν 
λόγω διακρατικής σύμβασης, υπογεγραμμένη και κατάλληλα συμπληρωμένη, ώστε να ενημερωθεί 
η αρμόδια ΔΟΥ για το ποσό του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε από την ΠΑ.   

 13. Το αντικείμενο της σύμβασης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2859/2000.  

 14. 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 5ο 

Λοιποί Όροι 

 1. Οι όροι της προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο  …/23 συνεχίζουν να ισχύουν 
αναφορικά με : 

   α. Τις ποινικές ρήτρες και την κήρυξή του ως εκπτώτου. 

  β. Την τιμολόγηση και τον τρόπο πληρωμής. 

   γ. Tις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
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   δ. Τους όρους των απαιτήσεων της Υπηρεσίας. 

  ε. Την ανωτέρα βία. 

  στ. Την εμπιστευτικότητα. 

   ζ. Την επίλυση διαφορών. 

και γενικά όλα όσα ορίζοντα στη συμφωνία πλαίσιο …./23. 

 

 

 
Άρθρο 6ο 

Τελικές Διατάξεις 
 
 1. Άπαντες οι όροι της Ε.Σ θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 2. Για ό,τι δε ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν αυτούσιοι οι όροι της προηγηθείσας 

υπ’ αριθμ. … Σ.Π. 
 
 3. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού  αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους ως κατωτέρω:  
  
  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                 Ο                                                                                               Ο 
         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                            ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  
 
«Α» Συγκεντρωτικός και Αναλυτικός Πίνακας Εργασιών και τιμών Περιοδικής Επιθεώρησης 
(ΠΕ) Αφους VIP GV S/N (………………) 
«Β» Πρόσκληση Υπ’αρίθμ.  ……/23 
«Γ» Τελική οικονομική προσφορά αναδόχου  
«Δ» 1) Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά αναλυτικά (κατά το άρθρο 80 του Ν.4412/16).  
 2) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι εξακολουθούν να πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία πλαίσιο. 
 3) Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης οριστικής καταδικαστικής απόφασης από το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 20977/2007 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1673/23-
08-07). 
 4) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα 
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης, τα οποία υπεβλήθησαν σε προγενέστερο στάδιο του οικείου 
διαγωνισμού. 
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 5) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς 
μεταβολές αναφορικά με τα αποδεικτικά μέσα που έχουν υποβληθεί σε προγενέστερο στάδιο του 
οικείου διαγωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 104  του Ν.4412/16. 
 

 
 

 Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
συμφωνίας πλαίσιο δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σ.Π και 
των Ε.Σ 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 
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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, 
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 .........................................  

 
 
 

 Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – 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 ασφάλισης38,39.  

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 

                                                           
38 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. 

39 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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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]  

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] 
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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 

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: 
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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]  

 

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 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ40 

 

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 

του Ν. 4412/2016.  

 
 Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής 
 
 
 

                                                           
40 Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 
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