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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί 
 
ΕΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Τεχνικά Έγγραφα  
 
 1.1  Νομοθεσία. Η διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο και εκτε-
λεστικών συμβάσεων της παρούσας διακήρυξης διέπεται επιπρόσθετα από την 
Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος με στοιχεία: 
Φ.095/8/29563/Σ.125/27 Οκτ 16/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/4α και Φ.095/7/664098/Σ.1427/3 Ιουν 
19/ΓΕΣ/Γ1/4α (1η Τροποποίηση) και αφορά στη «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προ-
σωπικού». 
 
 1.2  Τεχνικά Έγγραφα Σύμβασης. Για την κατάρτιση της παρούσας ε-
λήφθησαν υπόψη και γίνεται μνεία στα τεχνικά έγγραφα / άλλα πρότυπα που ακο-
λουθούν. 
 
  1.2.1  Συμφωνίες Τυποποίησης κατά ΝΑΤΟ (STANAGs, AEPs, 
AOPs) 
 
   1.2.1.1 ΣΤΥΠ / STANAG 4107 περί διασφάλισης ποιό-
τητας. 
 
   1.2.1.2 ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 
περί ρήτρας κωδικοποίησης. 
 
   1.2.1.3 ΣΤΥΠ / STANAG όπως / αν αναφέρονται στην 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
  1.2.2 Πρότυπα διαφόρων τύπων (Αφορούν στο εργοστάσιο κα-
τασκευής των αλεξιπτώτων). 
 
   1.2.2.1 ISO 9001 εν ισχύ, “Quality Management 
Systems – Requirements” τουλάχιστον, για σχεδίαση (Design), ανάπτυξη 
(Development), μηχανολογία (εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό - 
Engineering) και κατασκευή (Manufacture), συστημάτων αλεξιπτωτισμού (συμπε-
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ριλαμβανομένου των αλεξιπτώτων και εξαρτύσεων - Parachute Systems & 
Harness Systems) και σχετικό εξοπλισμό (Associated Equipment), καθώς επίσης 
και δυνατότητες συντήρησης, επισκευών και επαναπιστοποίησης των προϊόντων 
αλεξιπτωτισμού και του λοιπού εξοπλισμού (Servicing, Repairing & Re-certification 
of equipment) ως ισχύει ή / και αντίστοιχο AQAP 2110 NATO Quality Assurance 
Requirements for Design and Production. 
 
   1.2.2.2 UNE EN/AS 9100:2003 International Quality 
Management Requirements for the Aerospace Industry, ή νεότερης έκδοσης. 
 
   1.2.2.3  EASA 21.A.G as Design and Production  Or-
ganization Approval by the European Aviation Safety Agency (EASA). 
 
   1.2.2.4  FAA Technical Standard Order (TSO) ή EASA 
European Technical Standard Order (ETSO), για τα απάρτια του αλεξιπτώτου ό-
που προβλέπεται. 
 
   1.2.2.5 Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού 
REACH εάν και σε όση έκταση απαιτείται. 
 
  1.2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
   1.2.3.1 Ο τρόπος προσδιορισμού των υπό προμήθεια 
υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με βάση την ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η 
και τις, κατά περίπτωση και ανά αντικείμενο, ιδιαίτερες επισημάνσεις του επιχειρη-
σιακού φορέα στο παρόν κείμενο των Ειδικών Όρων της συγκεκριμένης διαδικασί-
ας, με στόχο, την διασφάλιση αποφυγής αποκλίσεων από το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα του προγράμματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αμυντικού 
Σχεδιασμού. 
   Σε περίπτωση αποκλίσεων των αναφερομένων στην ΠΕΔ 
και των όρων του παρόντος, υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι.  
 
   1.2.3.2 Ειδικότερα σε ότι αφορά την ποιότητα – από-
δοση και ασφάλεια των υπό προμήθεια αλεξιπτώτων, επισημαίνονται ιδιαίτερα 
τα παρακάτω: 
 
    1.2.3.2.1 Γενικές Απαιτήσεις Αλεξιπτώτων 
 
     Οι μηχανισμοί «ταχείας απελευθέ-
ρωσης» της παραγράφου 4.2.1.10 της ΠΕΔ να φέρουν υποχρεωτικά, εγχάρακτη 
αναγραφή τόσο στο «αρσενικό» όσο και στο «θηλυκό» μέρος, το διακριτικού κα-
τασκευαστή και των προβλεπομένων, από το σχεδιαστή του αλεξιπτώτου, αριθ-
μών ταυτοποίησης των υλικών. Επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές ΡΙΑ-Η-
7195. 
 
     Όλα τα μεταλλικά μέρη θα παρέχουν 
αντιοξειδωτική προστασία, η οποία δύναται να επιτευχθεί με διαδικασία επιμετάλ-
λωσης (ψευδαργύρου ή καδμίου) ή ανάλογης «ισοδύναμης» μεθόδου / διαδικασί-
ας ή με τη χρήση ανοξείδωτων μεταλλικών μερών (stainless steel). 
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    1.2.3.2.2 Θόλος Κυρίου Αλεξιπτώτου  
 
     Οι αρτάνες του αλεξιπτώτου (Para-
chute cord) να είναι τύπου ΙΙ (Type II) κατασκευασμένες από νάιλον σωλήνα που 
να περιέχει στο εσωτερικό του, τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τις τεχνικές απα-
ιτήσεις του υλικού, τέσσερις (4) ίνες νάιλον κλωστής Νο 6. Ελάχιστη αντοχή (mini-
mum strength) 400lb (181κιλά), ελάχιστη επιμήκυνση (minimum elongation) 30%, 
ελάχιστο μήκος ανά λίβρα (minimum length per pound) 265 πόδια (81μ, max 5,62 
gr/m). Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που υφίσταται διαφορετικός αριθμός (πο-
σότητα) ινών εντός του σωλήνα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τύπου ΙΙ (4 – 
7), τότε υποχρεωτικά θα συνεξετάζεται η περίπτωση αποδοχής της προσφοράς, 
σε συνδυασμό με τους βρόγχους (μέγεθος/διάμετρος ή/και υλικό κατασκευής) του 
εσωτερικού σάκου συσκευασίας.  
 
    1.2.3.2.3 Εσωτερικός Σάκος Συσκευασίας 
 
     Ο στατικός ιμάντας να είναι τύπου 
USL με άγκιστρο τύπου D ή «ισοδύναμο». 
 
     Οι βρόγχοι της παραγράφου 
4.2.2.3.3.11 της ΠΕΔ να έχουν εμβαπτιστεί σε μίγμα  παραφίνης  και  μελισσοκε-
ριού, ή ανάλογης «ισοδύναμης» μεθόδου / διαδικασίας. 
 
    1.2.3.2.4 Εξάρτυση του Αλεξιπτώτου  
 
     Οι μηχανισμοί της παραγράφου 
4.2.2.4.3.7 της ΠΕΔ να είναι με ανοξείδωτο συρμάτινο βρόγχο ή ανάλογο «ισοδύ-
ναμο» για την αποφυγή οξείδωσης.   
 
 1.3  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
(τηλ.2107466105) τα έγγραφα ανωτέρω υποπαραγράφου 1.2.3. Η αρμόδια υπη-
ρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό παρέχει τα έγγραφα, εφόσον ζητηθούν, έναντι 
τιμήματος που καθορίζεται στην Υ.Α. Αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 
1274Β/1.9.2006), υπό τον όρο χρήσης μόνο από τον αιτούντα και με την επιφύλα-
ξη της προστασίας εγγράφων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 
 1.4 Διευκρινίζεται ότι, τυχόν τεχνικές προσφορές που θα μνημονεύουν 
νεότερης έκδοσης προδιαγραφές ή τεχνολογικά πιο σύγχρονες και αναβαθμισμέ-
νες λύσεις ή υφιστάμενες τυποποιήσεις κατά ΝΑΤΟ MIL SPECs ή PIA SPECs, θα 
γίνονται αποδεκτές. 
 
ΕΟ-2 Πρόσθετοι Ορισμοί 
 
 2.1 Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύναψης 
και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως: 
 
  2.1.1  «Αρχή Προμηθειών»: Σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών 
μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ. 
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  2.1.2 «Τεχνικά δεδομένα»: Σημαίνει τα σχέδια, τα πρότυπα, τις 
προδιαγραφές ή/και την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγ-
νώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υ-
ποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από τη σύμβαση. 
 
  2.1.3 «Εναλλακτική Προσφορά» (άρθρο 32 του ν.3978/11) είναι 
η προσφορά που αναφέρεται σε προτεινόμενο προϊόν που καλύπτει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής  (ή τις απαιτήσεις που έχουν  γίνει  απο-
δεκτές στο πλαίσιο της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας από την αρμόδια Υπηρε-
σία της χώρας στην οποία εδρεύει ο κατασκευαστικός οίκος) και το οποίο «εναλ-
λακτικό προϊόν» σε σχέση με το «κυρίως» προσφερόμενο προϊόν δύναται να πα-
ρουσιάζει διαφορές (διαζευκτικά ή αθροιστικά) στα παρακάτω: 
 
   2.1.3.1 Σύνθεση και τα απάρτια (πάνω από ένα είδος 
διαφορετικά). 
 
   2.1.3.2 Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κα-
τασκευή, είτε του συνόλου του προϊόντος, είτε μερικών από τα απάρτιά του. 
 
   2.1.3.3 Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές – επιδόσεις.
  
   2.1.3.4 Οικονομικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει ξεχωριστά σφραγισμένη οικονομι-
κή προσφορά, εντός του φακέλου της κύριας οικονομικής προσφοράς. 
 
   2.1.3.5 Αρχική και «Εν Συνεχεία» Υποστήριξη. 
 
   2.1.3.6 Λοιπές απαιτήσεις της συγκεκριμένης τεχνικής 
προδιαγραφής. 
 
  2.1.4 «Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή φθοράς 
των υλικών για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας επαναχρησιμοποι-
ήσεως. 
 
  2.1.5  «Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια για τη διατήρηση και 
επαναφορά του τεχνικού υλικού σε κατάσταση ετοιμότητας και περιλαμβάνει: την 
κανονική υπηρέτηση, τους ελέγχους, τις δοκιμές, τις επιθεωρήσεις, την ταξινόμη-
ση, τις επισκευές, τις αξιοποιήσεις, τις διασκευές και τους εκσυγχρονισμούς. 
 
  2.1.6 Κλιμάκια Συντήρησης: 
 
   2.1.6.1  Συντήρηση 1ου - 2ου Κλιμακίου, η οποία εκτελεί-
ται από εξιδεικευμένο  προσωπικό της Σχολής  Αλεξιπτωτιστών. Περιλαμβάνει 
μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τμημάτων μικρών συγκροτημά-
των, ρυθμίσεις, ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από τα 
τεχνικά εγχειρίδια. 
 
   2.1.6.2  Συντήρηση 3ου - 5ου Κλιμακίου, η εργασία αυτή 
απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα και ειδικά εργαλεία και μέσα. Εκτελείται από ειδι-
κά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό, με βάση τα τεχνικά εγχει-
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ρίδια, τεχνικές οδηγίες, ΠαΔ και λοιπές δγες, αλλά δύναται να εκτελείται και από 
προσωπικό της εταιρείας. Περιλαμβάνει επισκευή μικροσυγκροτημάτων και αντι-
κατάσταση μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. 
 
  2.1.7 Πιστοποιητικά (CERTIFICATES) Ποιότητας: Έγγραφη βε-
βαίωση  ποιότητας του  κατασκευαστικού οίκου,  παρεχόμενη από  ανεξάρτητο  
διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης ή αρχή. Κατ ελάχιστο θα πρέπει 
να καλύπτονται τα πρότυπα της παρ. 1.2.2 του ΕΟ 1. 
 
 2.2 Συντομογραφίες 
 
  2.2.1 ΑΕΥΠ: Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος. 
 
  2.2.2  ΤΧΕ: Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα. 
 
  2.2.3  ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 
 
  2.2.4  ΣΠ: Συμφωνία Πλαίσιο. 
 
  2.2.5  ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
 
ΕΟ-4  Δικαίωμα συμμετοχής 
 
 Επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα από τρίτες χώρες στη διαδι-
κασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Διαδικασία Σύναψης 
 
ΕΟ-8  Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 
 8.1 Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για τη σύναψη ΣΠ της παρούσας 
διακήρυξης, και των αντίστοιχων Εκτελεστικών Συμβάσεων ο κ. ΥΦΕΘΑ. 
 
 8.2 Αναθέτουσα Αρχή για τη ΣΠ της παρούσας διακήρυξης είναι το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 
 
 8.3 Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη διαδικασία για 
τη σύναψη της ΣΠ και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων είναι η ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Παν. 
Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία Εισερ-
χόμενης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7466105, FAX 210-
7755188). Σημεία επαφής όπως καθορίζονται στη προκήρυξη της σύμβασης. 
 
 8.4  Η πραγματοποίηση της προμήθειας και της σύναψης ΣΠ διενερ-
γείται με την κλειστή διαδικασία (άρθρο 39 σε συνδυασμό των 43–44 του 
ν.3978/11) βάσει της ΠΕΔ Α-00161/Έκδοση 1η σύμφωνα με την σχετική ΑΕΥΠ. 
 
 8.5  Η περίληψη της προκήρυξης της ΣΠ δημοσιεύεται ως ακολούθως: 
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  8.5.1  Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
  8.5.2  Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφη-
μερίδας της Κυβέρνησης. 
 
  8.5.3  Στους ιστότοπους του προγράμματος «Διαύγεια» και 
gdaee.army.gr. 
 
  8.5.4  Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς: 
 
   8.5.4.1  Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και 
εμπορικά Επιμελητήρια. 
 
   8.5.4.2  Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Δνση  
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ). 
 
 8.6 Οι αιτήσεις / προσφορές των Υποψηφίων μπορούν να υποβάλ-
λονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την ημέρα και ώρα που 
θα καθορίζονται στην προκήρυξη της προμήθειας. 
 
 8.7 Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης με τους γενικούς και ειδικούς 
όρους της προμήθειας διατίθεται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή ως ακολούθως: 
 
  8.7.1 Σε έντυπη μορφή από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙ-
ΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 
5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902), ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία Ει-
σερχόμενης Αλληλογραφίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7466105, FAX 210-
7755188, email: army.dppc@gdaee.mil.gr, καθημερινά από 09:00 έως 14:00 εκτός 
Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών στην τιμή των # …# € 1 ανά αντίγραφο. 
Σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΔΑΕΕ  www.gdaee.mil.gr 
 
  8.7.2 Διευκρινίζεται ότι το κόστος των # ….. # ευρώ (€)1, κάθε 
αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης καταβάλλεται από τους υποψήφιους για 
συμμετοχή στον διαγωνισμό, αν λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από 
την έντυπη έκδοση αυτής, ως ακολούθως: 
 
   8.7.2.1 Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση Χρημα-
τικού της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέ-
σιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 14:00). 
 
   8.7.2.2 Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαρια-
σμό της ΜΥ/ΥΠΕΘΑ, υπ΄ αριθμ.: (ΙΒΑΝ) GR77-0100-0240-0000-0002-3270-036 
(SWIFT : ΒNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο 
Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης (Α/Α Διακήρυξης)… – ΥΠΕΘΑ/ 
ΓΔΑΕΕ». 
 
    

                                                 
1
 Το κόστος κάθε αντιτύπου υπολογίζεται βάσει της ΥΑ με αριθ. Φ.950/12/129135/11 Σεπ 16 (ΦΕΚ 1274 Β’). 

http://www.gdaee.mil.gr/
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 8.8  Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων / σχολίων των Υ-
ποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
 
  8.8.1  Οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψή-
φιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό που ζητήθηκαν από οποιονδήποτε 
υποψήφιο οικονομικό φορέα αποστέλλονται σε αυτόν μόνο ενώ στους υπόλοιπους 
υποψηφίους αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής,  με την  οποία  α-
ποστέλλονται τα έγγραφα Κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
επιχειρησιακού φορέα, αναθέτουσας αρχής και οικονομικών φορέων μπορεί, κατ’ 
επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιείται ταχυδρομικώς, με φαξ, με 
ηλεκτρονικά μέσα, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία 
επιτρέπεται για απαντήσεις / διευκρινήσεις μη ουσιώδους περιεχομένου και δεν 
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τον επιχειρησιακό φορέα. 
 
  8.8.2  Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 
της σύμβασης γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) 
μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην διακήρυξη για την 
παραλαβή των προσφορών. Ο επιχειρησιακός Φορέας, είναι υποχρεωμένος να 
αποκριθεί εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ερ-
γασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αλληλογραφίας. 
 
  8.8.3  Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπ-
τωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά 
με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπο-
ρούν να ζητούν από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγγραφα σχετικά με τον προκη-
ρυσσόμενο διαγωνισμό σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΔΔ με το πέρας της φά-
σης προεπιλογής. Τα υπόψη έγγραφα διατίθενται στους υποψηφίους ή στον υπο-
ψήφιο οικονομικό φορέα με καταβολή τιμήματος όμοια με τα καθοριζόμενα στην 
υπ’ αριθμ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006) υπουργική απόφαση. 
 
  8.8.4  Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επίσκεψη εκπροσώ-
πων του οικονομικού φορέα, σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, τότε αυτή προγ-
ραμματίζεται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με τον επιχειρησιακό φο-
ρέα, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος και πραγματοποιείται σε τρεις (3) δια-
φορετικές ημερομηνίες για το σύνολο των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι και 10 
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Διευκρινίζεται ότι, οι χώ-
ροι επίσκεψης περιορίζονται αυστηρά και ΜΟΝΟ σε αυτούς που έχουν σχέση με 
την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς των 
ΕΔ, σχετικά με την είσοδο – ολιγόωρη παραμονή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 
Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και το στρατιωτικό προ-
σωπικό που θα συνοδεύει τους εκπροσώπους δεν είναι εξουσιοδοτημένο για πα-
ροχή διευκρινήσεων ή απαντήσεων επί ερωτημάτων σχετικά με τα είδη και τις δια-
δικασίες προμήθειας. 
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 8.9 Τα υπό προμήθεια υλικά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που  ζη-
τούνται από το ΓΕΣ προσδιορίζονται ως εξής: 
 
  8.9.1  Υπό προμήθεια υλικά 
 
   8.9.1.1  Επισημαίνεται ότι, οι ποσότητες αλεξιπτώτων 
του παρακάτω Πίνακα είναι ενδεικτικές, μη δεσμευτικές για τη Υπηρεσία (CPV: 
39523000-4), αφορούν στις ενδεχόμενες μέγιστες (για παραγγελίες ετησίως) με 
ανάλογη προσαρμογή των προς προμήθεια ειδών και ποσοτήτων του Κόστους 
Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) και θα συμπεριληφθούν στη Συμφωνία Πλαίσιο. 
 
   8.9.1.2  Νομική δέσμευση της Υπηρεσίας αποτελούν οι 
όροι των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, στους οποίους θα προσδιορίζονται 
μεταξύ των άλλων, επ΄ ακριβώς, οι ποσότητες προαναφερθέντων προς προμήθεια 
ειδών και οι διατιθέμενες πιστώσεις οι οποίες δύναται να είναι ετησίως, από μηδε-
νικές ως το μέγιστο (με δυνατότητα αύξησης/μείωσης ποσοτήτων έως +/- 30% 
μέχρι την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) που αναφέρεται στον παρακάτω Πί-
νακα: 
 

Α/Α 

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΕΞ/ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
Συμβατικά 

έτη 
1

o
 2

o
 3

o
 4

o
 5

o
 6

o
 7

o
 ΣΥΝ 

1 
Στατικού 
Ιμάντα 

250 600 250 250 250 250 250 2.100 Ενιαία 
Προμήθεια 

2 Εφεδρικό 200 400 200 400 200 300 0 1.700 

  
   8.9.1.3  Σε περίπτωση μη υλοποίησης εκτελεστικών 
συμβάσεων για οποιοδήποτε έτος, δύναται στο επόμενο έτος να προστεθούν οι 
ποσότητες του έτους που δεν υλοποιήθηκε εκτελεστική σύμβαση. 
  

  8.9.2  Παρεχόμενες υπηρεσίες 
  
   Όπως προσδιορίζονται στις: 
  
   8.9.2.1  Παρ. 4.11 «Υπηρεσίες Υποστήριξης» της ΠΕΔ-
Α-00161/ Έκδοση 1η . 
 
   8.9.2.2  Παρ. 4.11.1.3 «Εκπαίδευση Προσωπικού» της 
ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η . 
 
   8.9.2.3  Παρ. 4.11.3 «Τεχνική υποστήριξη / Βοήθεια» 
της ΠΕΔ-Α-00161/ Έκδοση 1η . 
 
  8.9.3  Το είδος, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια 
υλικών, το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών, προσδιορίζονται αναλυτικά στην 
ΠΕΔ-Α-00161/ Έκδοση 1η  και δεσμευτικά στις επισημάνσεις των Ειδικών Όρων. 
Εάν και όπου υφίστανται διαφοροποιήσεις μεταξύ ΠΕΔ και Ειδικών Όρων, ισχύουν 
οι Ειδικοί Όροι, οι οποίοι αποτυπώνουν τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις του επι-
χειρησιακού φορέα. 
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  8.9.4  Τα ανταλλακτικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα, οι υπηρεσίες αρ-
χικής και εν συνεχεία υποστήριξης που ζητούνται για τα προσφερόμενα υλικά, στο 
πλαίσιο του εκτιμώμενου συνολικού κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ), φαίνονται ανα-
λυτικά στην ΠΕΔ-Α-00161/ Έκδοση 1η και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 
8.9.3 του παρόντος. 
 
  8.9.5  Η απαιτούμενη ποσότητα των προσφερομένων ειδών είναι 
η ακόλουθη: 
 
   8.9.5.1  Η υπό προμήθεια βασική σύνθεση  των  αλε-
ξιπτώτων προσωπικού, έχει ως εξής: 
 
    8.9.5.1.1 Κύριο αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα  
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ΜΜ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (α-
νά αλεξ/το) 

Θόλος κυρίου αλεξιπτώτου Τεμάχιο 1 

Εσωτερικός σάκος συσκευασίας Τεμάχιο 1 

Στατικός ιμάντας μετά άγκιστρου Τεμάχιο 1 

Στατικός ιμάντας άνευ άγκιστρου Τεμάχιο 1 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας Τεμάχιο 1 

Εξάρτυση κυρίου αλεξιπτώτου Τεμάχιο 1 

Ιμάντες αντώσεως Σετ 1 

Σάκος μεταφοράς Τεμάχιο 1 

 
    8.9.5.1.2 Εφεδρικό αλεξίπτωτο  
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ΜΜ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (α-
νά αλεξ/το) 

Θόλος αλεξιπτώτου Τεμάχιο 1 

Εξωτερικός σάκος συσκευασίας Τεμάχιο 1 

Λοιπός εξοπλισμός (άγκιστρα, κ.λπ.) Σετ 1 

 
   8.9.5.2  Υλικά «Αρχικής» Υποστήριξης. 
 
    Όπως προσδιορίζονται στην παρ. 4.11.1.2.1 
«Αρχικής Υποστήριξης» της ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η.  
 
   8.9.5.3  Υλικά «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» 
 
    Όπως προσδιορίζονται στην παρ. 4.11.1.2.2 
«Εν Συνεχεία Υποστήριξης» της ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η.  
 
   8.9.5.4 Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών και μέχρι εκδόσεως της κατακυρωτικής απόφασης, έχει δικαίωμα να 
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κατακυρώσει ποσότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη των απαιτουμένων υλικών καθώς 
και διάρκεια υπηρεσιών μεγαλύτερη ή μικρότερη της απαιτουμένης, σε ποσοστό 
που δεν θα ξεπερνά το 30% της αρχικής. 
 
 8.10: Πηγή Χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός Συμφωνίας/ Εκτελεστι-
κών Συμβάσεων.  
 
  8.10.1  Η σύναψη της ΣΠ δεν απαιτεί χρηματοδότηση. 
 
  8.10.2  Η υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα 
πραγματοποιείται μετά την διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοι-
χης πίστωσης η οποία στο σύνολό της ετησίως δεν θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα 
στον Πίνακα της εν λόγω παραγράφου.  
 
   Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπό κα-
τάρτιση  Μακροπρόθεσμου  Προγράμματος  Προμηθειών  Αμυντικού  Υλικού 
(ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Στατι-
κού Ιμάντα μετά Εφεδρικού» με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, για την επταετία τα 
8.810.000 €. H υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Στο εν λόγω ποσό συμ-
περιλαμβάνονται κρατήσεις, φόροι, δασμοί και τυχόν λοιπές δαπάνες που επιβα-
ρύνουν την προμήθεια, με χρηματοδότηση από ΕΦ 1.011.202.0000000 και ΑΛΕ 
3130101002 και ανώτατο ετήσιο όριο (ευρώ), όπως φαίνεται στον παρακάτω Πί-
νακα: 
 

1
o
 ΕΤΟΣ 2

o
 ΕΤΟΣ 3

o
 ΕΤΟΣ 4

o
 ΕΤΟΣ 5

o
 ΕΤΟΣ 6

o
 ΕΤΟΣ 7

o
 ΕΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝ 

1.045.000 2.380.000 1.045.000 1.365.000 1.045.000 1.205.000 725.000 8.810.000 

    
   Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του 
προγράμματος – της Συμφωνίας Πλαίσιο, για την σύναψη εκτελεστικής /-ών σύμ-
βασης /-ων, εντός ενός ή περισσοτέρων ημερολογιακού /-ών έτους /-ών, θα υπάρ-
χει η δυνατότητα μεταφοράς των εκκρεμουσών πιστώσεων στα επόμενα ημερολο-
γιακά έτη ισόποσα. 
 
 8.11 Όροι ασφάλειας πληροφοριών: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
συμπεριλάβουν στο φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της  υ-
πογραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται επί των καθοριζομέ-
νων στο άρθρο 35 του ν. 3978/11. 
 
 8.12 Όροι ασφάλειας εφοδιασμού: Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια 
εφοδιασμού εξειδικεύουν τα διαλαμβανόμενα των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 
3978/11 και έχουν ως ακολούθως: 
 
  8.12.1 Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέξουν πιστοποίηση, 
αναφορικά με την ικανότητά τους να εξάγουν (εφόσον πρόκειται για υποψηφίους 
της αλλοδαπής), να μεταφέρουν και να διαμετακομίζουν τα υπό προμήθεια υλικά. 
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  8.12.2  Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώσουν έγκαιρα την 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην οργά-
νωσή τους, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα 
μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής. 
 
  8.12.3  Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκε-
λο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 
4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογρα-
φής, με την οποία θα δηλώνεται η δέσμευση εκ μέρους τους επί των διαλαμβανο-
μένων στις παραγράφους 8.12.1 και 8.12.2 του παρόντος όρου. 
 
 8.13  Εξέλιξη της διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) και ε-
πανάληψη διαγωνισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν.3978/2011. 
 
 8.14 Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου. 
 
 8.15  Όροι Διαχείρισης Ποιότητας. 
 
  8.15.1  Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008 εν ισχύ ή πιστοποιητικό 
ισοδύναμου συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του 
Ν.3978/11. 
 
  8.15.2.  Όσον αφορά την άσκηση Κρατικής Διασφάλισης Ποιότη-
τας, αυτή υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυ-
νεύσεων (ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού 
(όπως είναι τα Critical Safety Items (CSI)) ή και στην επιχειρησιακή αποστολή, 
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, 
το AQAP 2070 και Οδηγιών της ΓΔΑΕΕ. 
 
  8.15.3  Κατά την υλοποίηση της προμήθειας ο κατασκευαστής θα 
τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με δια-
δικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP 2120. Το σύστημα διασφά-
λισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης 
Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότητας του συστήμα-
τος θα είναι αμέσως διαθέσιμη στον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.  
 
  8.15.4  Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι 
δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα πε-
ριλαμβάνονται στο Σχέδιο Ποιότητας (quality plan) που θα συντάξει ο Προμηθευ-
τής / Κατασκευαστής σύμφωνα με το AQAP 2105 και το οποίο θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. Στις συμβάσεις 
που υπογράφει με τους υποκατασκευαστές / υποπρομηθευτές του θα περιέχεται 
πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, όταν αυτό 
ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. 
 
   8.15.5  Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την πα-
ράδοση τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC) 
που θα εκδοθεί από τον Προμηθευτή/Κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από 
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τον αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του Προμη-
θευτή/ Κατασκευαστή». 
 
ΕΟ-9  Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής 
 
 9.1  Πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά με: 
 
  9.1.1  Τη νομιμοποίηση του Υποψηφίου (Έλληνα πολίτη ή αλλο-
δαπού) όπως καθορίζονται στο ΓΟ-9. 
 
  9.1.2  Την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου (Έλληνα πολίτη ή 
αλλοδαπού) και την επαγγελματική επάρκειά του όπως καθορίζονται στο ΓΟ-9. 
 
  9.1.3  Τη χρηματοοικονομική επάρκειά του Υποψηφίου (Έλληνα 
πολίτη ή αλλοδαπού) με δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του 
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος Παραρτήματος 
της συμφωνίας πλαίσιο / σύμβασης (κατασκευή και εμπορία αλεξιπτώτων / απαρ-
τίων κ.λπ.) για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονομικά έτη, ανάλογα με την 
ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, που 
θα αποδεικνύεται ότι είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του μέσου όρου του ύ-
ψους των μέγιστων ετήσιων χρηματοδοτήσεων του πίνακα της παραγράφου 
8.10.2, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι 1.250.000€, όπως προκύπτει από τον 
μαθηματικό τύπο 8.810.000 : 7. 
 
  9.1.4 Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου 
καθορίζονται, ως εξής: 
 
   Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων αλε-
ξιπτώτων που πραγματοποιήθηκαν ή / και των κυριότερων συναφών υπηρεσιών 
(εκπαίδευση / πιστοποίηση, συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμό 
σε αλεξίπτωτα προσωπικού) που παρασχέθηκαν, κατά γενικό κανόνα, κατά τα 5 
τελευταία έτη, με αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις ημερομηνίες και στους απο-
δέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή ιδιώτες. 
 
   Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας μπορεί, 
ενδεχομένως και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων 
φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυ-
τού και των εν λόγω φορέων, αυτό πρέπει να αποδεικνύεται προσκομίζοντας  υ-
πεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω 
φορέων ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα 
μέσα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά καλύπτουν τις απαιτήσεις του 
παρόντος όρου τότε δεν αναγκαιεί ο περαιτέρω έλεγχος από την αναθέτουσα αρ-
χή. 
 
  9.1.5  Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκε-
λο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, αναφορά με το σύνολο το στοιχείων 
που απαιτούνται στον ΓΟ-9. 
 



Β-13 

 9.2  Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61  του  ν.3978/2011,  καθορί-
ζονται ως εξής: 
 
  9.2.1  Η πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 
του Υποψηφίου πάσης φύσης υλικών θα γίνεται με  προσκόμιση  κατάλληλων  
πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, και τα οποία βε-
βαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του Υποψηφίου ορισμένων προτύπων εξασφάλι-
σης της ποιότητας, και τα οποία παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της 
ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστο-
ποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για 
την πιστοποίηση. 
 
  9.2.2  Η ποιότητα που προσδιορίζεται από την ΠΕΔ-Α-
00161/Έκδοση 1η, τα τεχνικά σχέδια και τις απαιτήσεις του Αγοραστή σύμφωνα με 
τη σύμβαση, καθώς και ο έλεγχος που επιβεβαιώνει την ποιότητα αυτή, είναι α-
ποκλειστικά ευθύνη του προμηθευτή. 
 
  9.2.3  Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα, είτε απευθείας είτε μέ-
σω εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του, οποίος θα γνωστοποιηθεί 
στον τελικό ανάδοχο, να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις αυτού, προκειμένου να 
ενημερώνεται για την πρόοδο και εξέλιξη της Συμφωνίας Πλαίσιο και των αντίστοι-
χων εκτελεστικών συμβάσεων και να εποπτεύει τη διενέργεια των προβλεπόμενων 
ελέγχων και δοκιμών. Κατά την παραλαβή των υλικών και προκειμένου αυτά να 
γίνουν αποδεκτά, διατηρεί επίσης το δικαίωμα εκτέλεσης ελέγχων και δοκιμών που 
απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης. 
 
 9.3  Επιπρόσθετα να υποβληθούν τα παρακάτω: 
 
  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν απασχολούν 
ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 
και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 
 
ΕΟ-10  Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
 
 Δεν απαιτείται η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων πέραν των όσων ορίζον-
ται στον ΓΟ-10. 
 
ΕΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιο-
τικής Επιλογής 
 
 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και η επιλογή των κα-
τάλληλων υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού 
θα γίνει με τα κριτήρια των όρων του διαγωνισμού. 
 
 Διευκρινίζεται ότι όσων τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής κριθούν 
πλήρη, θα συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
ΕΟ-12  Σύνταξη Προσφορών 
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 12.1 Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 
απορρίψεως τα ακόλουθα: 
 
  12.1.1  Δήλωση του συμμετέχοντος στη διαδικασία για το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στις 180 η-
μέρες από την επομένη της κατάθεσης της προσφοράς. Όταν παρέλθει η παρα-
πάνω προθεσμία, οι προσφέροντες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δι-
καιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους 
από την Αναθέτουσα Αρχή, σε σχέση με την προσφορά τους εκτός εάν παρατα-
θούν μεταγενέστερα εγγράφως από τους προσφέροντες. 
 
  12.1.2  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι 
ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έλαβε γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων της 
παρούσας και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις  
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού των 
ΕΔ. 
 
  12.1.3  Αναλυτικό πίνακα (Φύλλο) συμμόρφωσης για κάθε μία 
από τις απαιτήσεις του αγοραστή όπως αυτές αναλύονται στην ΠΕΔ-Α-
00161/Έκδοση 1η. 
 
  12.1.4  Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής / εξα-
γωγής που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι  αρμό-
διος για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση. 
 
 
  12.1.5  Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονο-
μικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπερ-
γολαβίας (εκτός του εργοστασίου κατασκευής). Σε περίπτωση που ο οικονομικός 
φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη συμφωνία / συμβάσεις στηριζόμενος στις τεχνι-
κές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφο-
ρά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας 
έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα 
αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία. 
 
  12.1.6  Σύντομη παρουσίαση εταιρείας (ή εταιρειών σε περίπτωση 
κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβλέπεται να 
εργαστεί για την υλοποίηση – υποστήριξη της προμήθειας. 
 
  12.1.7  Δήλωση για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών, το 
οποίο οφείλει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της ΠΕΔ. 
 
 12.2  Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρ-
ριψης της προσφοράς. 
 
 12.3 Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων, 
επισημαίνεται, ότι τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε 
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μέλος της.  Η κοινοπραξία ή  ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει  κοινή  
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία ή την ένωση οικονομικών φορέων είτε 
από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της 
σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομι-
κών φορέων . Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή της 
ένωσης  οικονομικών  φορέων ευθύνεται αλληλέγγυα και εις  ολόκληρο.  Σε  πε-
ρίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία ή την ένωση οικονομικών 
φορέων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 12.4  Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών 
τεχνικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 12.5  Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της  πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση, όπως 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
 12.6  Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφω-
νη με τους γενικούς και ειδικούς όρους των εγγράφων της συμφωνίας - σύμβασης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 12.7  Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον 
όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται 
δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της 
συμφωνίας - σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητή-
θηκαν. 
 
 12.8  Ως νόμισμα των προσφορών ορίζεται το Ευρώ (€). 
 
 12.9  Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, είναι σύμφωνα με τις  
διατάξεις που ισχύουν κατά τη φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων. 
 
 12.10  Από τις κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογίζονται μόνο επί της α-
ξίας των υλικών ή εργασιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο   ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται για την υπογραφή δημόσιας σύμβασης με κρατήσεις που 
αναλύονται: 
 
  12.10.1 4% υπέρ ΜΤΣ 
 
  12.10.2 0,080% Χαρτόσημο υπέρ δημοσίου 
 
  12.10.3 0,016% υπέρ ΟΓΑ 
 
  12.10.4 Σύνολο κρατήσεων : 4,096 %. 
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  12.10.5 Οι οικονομικοί φορείς εσωτερικού επιβαρύνονται με Φό-
ρο Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρα-
τήσεων) αντίστοιχα, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που 
δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτη-
σης φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορο-
λογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους. 
 
  12.10.6 Η πληρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται 
από τον φορέα οικονομικής μέριμνας, όπως θα οριστεί στην κατακύρωση. 
 
 12.11  Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία βαρύνουν τον Προμηθευτή είναι 
τα ακόλουθα: 
 
  12.11.1 Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας,  
ασφαλίσεων, εργαστηριακών ελέγχων δειγμάτων, καθώς και όσων εξόδων προ-
κύψουν σε περίπτωση απόρριψης υλικών ή καθυστερημένων παραδόσεων. 
 
  12.11.2 Κάθε άλλο τυχόν έξοδο, το οποίο δεν προσδιορίσθηκε 
στην προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα. 
 
 12.12  Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση 
των επιμέρους συμβατικών αντικειμένων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν α-
ναγράφεται τιμή στο υλικό που αναφέρεται στην προσφορά θεωρείται από την ε-
πιτροπή ότι έχει συνυπολογιστεί η τιμή του και προσφέρεται άνευ εταίρου κόστο-
υς. 
 
 12.13  Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών 
οικονομικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΕΟ-14  Κωδικοποίηση Υλικών 
 
 Όπως οι προβλέψεις του ΓΟ-14. 
 
ΕΟ-15  Υποβολή Προσφορών 
 
 15.1 Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα 
(1) αντίγραφο, στα ελληνικά, στα οποία θα αναγράφονται ευκρινώς:  
 
  15.1.1  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 
 
  15.1.2  Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγω-
νισμό. 
 
  15.1.3  Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 
  15.1.4  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
  15.1.5  Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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 15.2  Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους 
υποφακέλους ως κάτωθι: 
 
  15.2.1  Υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περι-
λαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά / απαιτούμενα στοιχεία από το-
υς Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (ΓΟ-12 και EO-12). 
 
  15.2.2  Υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που 
περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγύηση συμμετοχής. 
 
 15.3  Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσι-
μη ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερο-
μηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της 
Υπηρεσίας (ήτοι, την ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. Η 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 15.4  Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο 
στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκ-
πρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 
 
 15.5  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατό, λόγω του μεγάλου όγκου, να τoπoθετηθoύv στov υποφάκελο τεχνικής 
προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov υποφάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
υποφακέλου. 
 
 15.6  Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια μπορεί να υποβάλλονται στην 
ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. 
 
 15.7  Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει ο-
ποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μovoγραμμέvη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσ-
θήκη. Τα στοιχεία των φακέλων απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις 
οι οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
 15.8  Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται με συνημμένη επιστολή ή 
ιδιόχειρα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας. Παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέ-
ροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, 
όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
 15.9  Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Α-
ναθέτουσα Αρχή πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας του διαγω-
νισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να α-
ποσφραγιστούν μαζί με τους άλλους που θα κατατεθούν. 
 
 15.10  Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγω-
νισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
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 15.11  Εναλλακτικές προσφορές θα γίνονται δεκτές κατά περίπτωση 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και κατόπιν σχετικής τεχνικής αξιο-
λόγησης. 
 
  15.11.1 Για κάθε προσφερόμενο είδος / σύνθεση, θα υποβάλλεται 
ανεξάρτητο Φύλλο Συμμόρφωσης με την αντίστοιχη βιβλιογραφία (τεχνικά εγχειρί-
δια, διαφημιστικά φυλλάδια – Brochures, κλπ). 
 
  15.11.2 Απαιτείται η κατάθεση των προβλεπόμενων δειγμάτων (α-
νεξάρτητων) για αξιολόγηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν κοινά απάρτια μεταξύ 
των δειγμάτων «κύριου» και «εναλλακτικού» προσφερόμενου προϊόντος, τότε ερ-
γαστηριακό έλεγχο θα υποστούν μόνο τα διαφορετικά απάρτια. 
 
  15.11.3 Αντίστοιχα ότι στοιχεία απαιτούνται από την ΠΕΔ και είναι 
κοινά, δεν απαιτείται η «συμπληρωματική» υποβολή τους. Παραπομπές σε κοινή 
βιβλιογραφία επιτρέπεται. 
 
  15.11.4 Οι εναλλακτικές προσφορές δύναται να διαφοροποιούνται 
από τα αναγραφόμενα στην ΠΕΔ με την προϋπόθεση ότι, ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορισθεί στην ΠΕΔ και τα χαρακτηριστικά – επιδό-
σεις των προσφερομένων ειδών να είναι «ισοδύναμα ή ανώτερα» από τα περιγ-
ραφόμενα στην ΠΕΔ. Στην παρ. 18.3. προσδιορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια εκεί-
να που χαρακτηρίζουν τα αλεξίπτωτα ως «ισοδύναμα ή ανώτερα». 
 
  15.11.5  Διευκρινίζεται ότι, το σύνολο των προσφερομένων αλε-
ξιπτώτων, είτε αυτά αποτελούν την «κύρια», είτε την «εναλλακτική» προσφορά 
των υποψηφίων προμηθευτών, θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν αντίστοιχα, 
επί ενιαίας βάσεως σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας του σχετικού Πίνακα 
της ΠΕΔ. 
 
 15.12  Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της ε-
πίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 15.13  Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, στοιχείων 
και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφεί-
λει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 
Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 
του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμ-
πιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρ-
ρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων προσφορών. 
 
 15.14  Η κοινοπραξία ή η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό 
φάκελο προσφορών, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οι-
κονομικούς φορείς που συμμετέχουν είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδο-
τημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο προσφορών, αναγράφεται η πο-
σότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) που 
αντιστοιχεί στο κάθε μέλος. 
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 15.15  Με την υποβολή του φάκελου προσφορών κάθε μέλος της κοι-
νοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκλη-
ρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της συμφωνίας στην κοινοπραξία ή ένωσης οι-
κονομικών φορέων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
συμφωνίας - συμβάσεων. 
 
 15.16  Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέ-
λος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων κατά το χρόνο αξι-
ολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπ-
ραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκ-
λήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοι-
πά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η 
οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 15.17  Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου προσφορών, δίνον-
ται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό τον όρο 
ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινί-
σεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των στοιχείων του 
φάκελου προσφορών ή το αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ). Από τις διε-
υκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκε-
ίνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
 15.18  Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν εί-
ναι σύμφωνος με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτεται 
ως απαράδεκτος. 
 
 
ΕΟ-16  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
 Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, η οποία 
ισχύει για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών (180) η-
μερών από την επόμενη της κατάθεσης των προσφορών. 
 
ΕΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 
 
 17.1  Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση των φάκελων «τεχνικής 
προσφοράς», την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη παρουσία 
των υποψηφίων που προσκλήθηκαν ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους 
και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εν συνεχεία η ΕΔΔ σε κλειστή 
συνεδρίαση ελέγχει την πληρότητα και η κανονικότητά τους σύμφωνα με τους ό-
ρους της διακήρυξης. 
 
  17.1.1  Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 



Β-20 

   17.1.1.1 Αποσφραγίζονται οι φάκελοι «Τεχνικής Προσφο-
ράς», μovoγράφovται και σφραγίζovται από την ΕΔΔ όλα τα δικαιολογητικά κατά 
φύλλο. 
 
   17.1.1.2  Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τα έγγραφα της σύμβασης 
η ΕΔΔ εισηγείται τον αποκλεισμό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικα-
σίας. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσ-
φορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών 
που γίνονται αποδεκτές. 
 
   17.1.1.3  Σε περίπτωση που παρουσιασθούν αποκλίσεις 
των δηλωθέντων στην τεχνική προσφορά από τα πραγματικά, τότε η επιτροπή 
απορρίπτει την προσφορά ως απαράδεκτη. 
 
  17.1.2  Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η ΕΔΔ προβαίνει 
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό με σχετική εισή-
γηση το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και το υποβάλλει στην Αναθέτουσα 
Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων για τους οποίους 
θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
 
  17.1.3  Η Αναθέτουσα Αρχή, πριν την έκδοση απόφασης, μπορεί 
να καλεί τους οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα 
που υπέβαλαν, αναφορικά με την προσφορά τους, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινήσεις που παρέχονται 
δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της 
σύμβασης. 
 
  17.1.4  Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσ-
φραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθε-
τούνται σε ένα νέο φάκελο, o οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την 
ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
 
 17.2  Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για την αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των οικονομικών προσφορών. 
 
 17.3  Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστι-
κής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η Α-
ναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφο-
ρές κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές προσφε-
ρόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσ-
φραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
 17.4  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία 
των υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδο-
τημένων εκπροσώπων τους. Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας 
των οικονομικών προσφορών και η κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα με το κρι-
τήριο ανάθεσης που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά που υ-
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ποβλήθηκε από υποψήφιο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή για επιστροφή. 
 
ΕΟ-18  Αξιολόγηση Προσφορών 
 
 Για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
 18.1 Κριτήριο για την ανάθεση της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) είναι αποκ-
λειστικά η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». 
 
 18.2  Για την αρχική αξιολόγηση της προσφοράς με σκοπό την σύνα-
ψη της Συμφωνίας Πλαίσιο θα εφαρμοσθεί ο τύπος2 ανάδειξης της συμφερότε-
ρης προσφοράς: 
 

ΣΒΠ = C1*ΑΤ + C2*KKZ 
 

   Όπου, 
 
  ΣΒΠ: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς 
 
  Συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά που συγκεντρώνει την 
μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ). Προσφορές που συγκεντρώνουν 
την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ) καλούνται «ισοδύναμες». 
 
  Σε περίπτωση που «ισοδύναμες»3 προσφορές είναι οι συμφερό-
τερες, τότε «μειοδότης» / ανάδοχος ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που 
πρόσφερε την χαμηλότερη τιμή της παραγράφου 8.9.5.1 (C2CA). 
 
  Σε περίπτωση που υπάρχει «ισοτιμία», δηλαδή, η «τιμή προσφο-
ράς» είναι ίδια, τότε η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, περαιτέρω διαπραγματεύ-
σεων με τους οικονομικούς φορείς που τις υπέβαλαν εξασφαλίζοντας την ίση με-
ταχείριση αυτών, για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών όρων των προσ-
φορών που είχαν υποβληθεί και την ανάδειξη ενός και μόνο «μειοδότη». 
 
 C1 + C2 = 1 (υποχρεωτικά) 
 C1 = 0,9 
 C2 = 0,1 
 ΑΤ:  Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής προσφοράς προς 
την συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. Η προσφορά με το μικρότερο 
λόγο βαθμολογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται αναλογι-
κά. 
 
 Διευκρινίζονται τα εξής: 
 
 «Τιμή προσφοράς» θεωρείται η τιμή που αντιστοιχεί στη βασική σύνθεση 
μονάδας αλεξιπτώτου του ΚΚΖ, όπως αναλύεται στην παρ. 8.9.5.1.1 + τιμή προσ-
φοράς προμήθειας εφεδρικού αλεξιπτώτου και στην παράγραφο 8.9.5.1.2. 
 

                                                 
2
 ΥΑ υπ. αριθ. 246883, ΦΕΚ Β΄482/18 Μαρ 2008, Άρθρο 1, παρ. 2 και παρ. 3. 

3
 Ν.3648/08, Άρθρο 37, παρ. 16, σελ. 542. 
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 Η «συνολική βαθμολογία» της τεχνικής αξιολόγησης αφορά αποκλειστι-
κά και μόνο την βαθμολογία που λαμβάνει το κύριο αλεξίπτωτο κατά την αξιολό-
γηση πεδίου σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος «Β» της ΠΕΔ-Α-
00161/Έκδοση 1η. 
 
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 75 βαθμοί για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι της ΠΕΔ. Η βαθ-
μολογία αυτή αυξάνεται έως 100 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τα κριτήρια αξιο-
λόγησης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΦΕΚ Β΄ 482/2008. 
 
 Τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια βαθμολογούνται αναλογικά με τη συγ-
κριτική μέθοδο, που σημαίνει ότι βαθμολογείται με τον μέγιστο βαθμό η ευνοϊκότε-
ρη για τις Ένοπλες Δυνάμεις τεχνική προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες προσφορές 
βαθμολογούνται συγκριτικά με αυτήν και αναλογικά με μικρότερη βαθμολογία. 
 
               Η βαθμολογία («Χ΄») δίδεται από τον τύπο4: 
 

Χ΄= Χο + Co * (Χ–Χmin) / (Χmax–Χmin) 
 

με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων τουλάχιστον. 
 
Όπου: 
 
Χο:    Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 
18.2, δηλαδή 75. 
Co:   Συντελεστής (υπόλοιπο της άριστης βαθμολογίας, μείον της ελάχιστης απο-
δεκτής βαθμολογίας, στο εύρος της οποίας θα λάβει χώρα η αναλογική βαθμολο-
γία, δηλαδή 100 – 75 = 25) 
Χmin: Ελάχιστη (χειρότερη) μονάδα μέτρησης από τις προσφερόμενες στις τεχνι-
κές προσφορές. 
Χmax: Βέλτιστη (καλύτερη) μονάδα μέτρησης  
Χ: Μονάδα μέτρησης που προσφέρεται στη συγκεκριμένη τεχνική προσφορά. 
 
 Για την εξασφάλιση των βασικών αρχών της διαφάνειας, αποφυγής διακ-
ρίσεων, ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και την επίτευξη του ρεαλιστι-
κού ανταγωνισμού και της αντικειμενικότητας των διαδικασιών, κατά την αξιολόγη-
ση των προσφορών, θα αξιολογηθούν ίδιοι τύποι αλεξιπτώτων και η Υπηρεσία 
μέσω των σχετικών προτάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων δύναται να ε-
πιλέξει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανεξαρτή-
τως της «απόλυτης τιμής απόκτησης» των προσφερόμενων προϊόντων αυτής, με 
πλήρη και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία συνεξετάζοντας το συνολικό Κόστος 
του Κύκλου Ζωής των υπό προμήθεια ειδών. 
 
 Επεξήγηση: 
 
 Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές από τις εταιρείες για διαφορε-
τικούς τύπους κύριων αλεξιπτώτων τότε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
(ΕΔΔ) υποχρεούται να συντάξει τον Πίνακα όπως το παρακάτω υπόδειγμα: 

                                                 
4 en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Α" ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Β" ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Γ" ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Δ" …

1 MC1-1B ΑΤ

ΚΚΖ

ΣΒΠ1

2 MC1-1C ΑΤ

ΚΚΖ

ΣΒΠ2

3 MC1-1D ΑΤ

ΚΚΖ

ΣΒΠ3

4 MC1-1E ΑΤ

ΚΚΖ

ΣΒΠ4

5 Νέος Τύπος "Α" ΑΤ

(υποχρεωτικά ΚΚΖ

μόνο ένας τύπος) ΣΒΠ5

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 

ΑΛΕΞ/ΤΟΥ
Α/Α

 
 
 ΚΚΖ (Κόστος Κύκλου Ζωής): Αφορά στα είδη που προσδιορίζονται από 
τον τύπο του Παραρτήματος «Γ» της ΠΕΔ, με σύμβολα C2 (Κόστος Απόκτησης): 
C2CA, C2CΓ, C2CΔ, C2CΕ, C2CΣΤ, C2CΖ,  C3 (Λειτουργικό Κόστος): C3CΥΠ, 
C4 (Κόστος Συντήρησης – Επισκευών): C4CA όπως προσδιορίζονται στο σχετικό 
Παράρτημα της ΠΕΔ. Προσφορά με το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) 
βαθμολογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται αναλογικά. 
 

 Υπολογισμός «Αναλογικής Βαθμολογίας» 
 
 Με τον όρο «αναλογική βαθμολογία» νοείται η βαθμολόγηση των προσ-
φερόμενων τιμών σε μια κλίμακα έως 100. Η καλύτερη βαθμολογία (max) είναι 
το 100. 
 
  

Χ΄= 100* (Χmin / Χ) 
 
 με προσέγγιση 3 δεκαδικών ψηφίων τουλάχιστον. 
 
 Συγκεκριμένα: 
  
 Χ΄    :  Αναλογική βαθμολόγηση 
 Χmin: Ελάχιστη (χειρότερη) προσφερόμενη τιμή 
 Χ: Συγκεκριμένη προσφερόμενη τιμή 
 
 Παράδειγμα 
 
 Έστω, ότι υπάρχουν προσφορές 3 εταιρειών («Α», «Β» και «Γ») 
 
 Εταιρεία «Α» 
 Τιμή Προσφοράς (C2CA):  2.800 €     
 Βαθμολογία (B):  85                               ΑΤ = C2CA/B=2.800/85=32,941€ 
 Συνολικό ΚΚΖ: 5.000.000€ 
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 Εταιρεία «Β» 
 Τιμή Προσφοράς (C2CA): 3.000 € 
 Βαθμολογία (B):  90                              ΑΤ = C2CA/B=3.000/90=33,333 € 
 Συνολικό ΚΚΖ: 4.500.000€ 
 
 Εταιρεία «Γ» 
 Τιμή Προσφοράς (C2CA):  2.900 € 
 Βαθμολογία (B): 100                                  ΑΤ = C2CA/B=2.900/100=29 € 
 Συνολικό ΚΚΖ: 6.000.000€ 
 
 Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι, οι βέλτιστες προσφε-
ρόμενες τιμές (Χmax) για «Ανηγμένη Τιμή» (ΑΤ) και συνολικό Κόστος Κύκλου 
Ζωής «ΚΚΖ» είναι: 
 
 ΑΤ: 29 € 
 ΚΚΖ: 4.500.000 € 
 
 Προσδιορισμός Σταθμισμένης Βαθμολογίας ανά Προσφορά Εταιρει-
ών (ΣΒΠ) 
 
 Εταιρεία «Α» 
 
   ΣΒΠ = C1*ΑΤ + C2*KKZ = 0,9* [100*(Χmin / Χ)]+ 0,1* [100*(Χmin / Χ)]+  = 
0,9*[100* (29 / 32,941)] +0,1*[100*(4.500.000 / 5.000.000)] = 0,9*88,03+0,1*90 = 
88,227   
 
 Εταιρεία «Β» 
 
 ΣΒΠ = C1*ΑΤ + C2*KKZ = 0,9* [100*(Χmin / Χ)]+ 0,1* [100*(Χmin / Χ)]+  = 
0,9*[100* (29 / 33,333)] +0,1*[100*(4.500.000 / 4.500.000)] = 0,9*87+0,1*100 = 
88,3 
 
 Εταιρεία «Γ» 
 
 ΣΒΠ = C1*ΑΤ + C2*KKZ = 0,9* [100*(Χmin / Χ)]+ 0,1* [100*(Χmin / Χ)]+  = 
0,9*[100* (29 / 29)] +0,1*[100*(4.500.000 / 6.000.000)] = 0,9*100+0,1*75 = 97,5 
 
 Από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι, συμφερότερη προσφορά είναι η 
προσφορά που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΒΠ), 
δηλ. η προσφορά της εταιρείας «Γ», η επόμενη είναι η προσφορά της εταιρείας 
«Β» και τελευταία της εταιρείας «Α». 
 
 Ανάλογα συμπεραίνεται ότι, η ΣΒΠ της «ιδανικής προσφοράς» ισούται 
με 100. 
 
 Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των τιμών των εκάστοτε εκτελεστικών 
συμβάσεων, σε περίπτωση που δεν δηλωθούν από τον συμμετέχοντα ως σταθε-
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ρές οι τιμές για το σύνολο ή μέρος της ΣΠ, θα γίνεται με βάση τον τύπο καθορισ-
μού τιμών5  εκτελεστικών συμβάσεων. 
 
 Ο συγκεκριμένος τύπος, η εφαρμογή του οποίου είναι δεσμευτική για τον 
καθορισμό των τιμών των εκτελεστικών συμβάσεων εφαρμόζεται για το σύνολο 
των συμβατικών υλικών που θα περιλαμβάνονται στις εκάστοτε συμβάσεις: 
 
                                      (ΠΕΜ1 + ΠΚΜ1)/2 + (ΠΕΜ2 + ΠΚΜ2)/2 + … + (ΠΕΜΧ + ΠΚΜΧ)/2 
ΤΕΣ= ΤαΠ + ΤαΠ Χ     
                                                                   Σύνολο των μηνών (από 1 έως Χ) 

 
 Όπου, 
 
 Ο αριθμητής του κλάσματος εκφράζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%) 
 Ο παρονομαστής είναι απόλυτος αριθμός 
 Σε περίπτωση αρνητικών πρόσημων των τιμών του πληθωρισμού6, συνυ-
πολογίζονται κανονικά στην άθροιση. Συνεπώς, μείωση της τιμής προμήθειας ενός 
συμβατικού είδους σε σχέση με την τιμή κατακύρωσης του μειοδότη ή / και προη-
γούμενων εκτελεστικών συμβάσεων είναι (τουλάχιστον μαθηματικά) πιθανή. 
 

 ΤΕΣ:    Τιμή (συγκεκριμένου είδους, π.χ. αλεξίπτωτο) Εκτελεστικής Σύμ-
βασης  
 ΤαΠ:    Τιμή Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς του συγκεκριμένου είδους.  
 ΠΕΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής  Ζώνης  Μη-
νός..   
 ΠΚΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του 
Κατασκευαστικού Οίκου των Αλεξιπτώτων (αναδόχου) Μηνός …. 
 ΠΕΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής  Ζώνης  του 
Μήνα Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) 
προ υπογραφής αυτής  
 ΠΚΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του 
Κατασκευαστικού Οίκου των Αλεξιπτώτων (αναδόχου) του Μήνα Υποβολής 
Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ υπογραφής 
αυτής 
 Χ: Μήνας Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες 
(το αργότερο) προ υπογραφής αυτής. 
 Μ1: Μήνας Υποβολής Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς. Ο δείκτης θα 
υπολογισθεί ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής. 

                                                 
5
 Υποσημείωση , σελ. 5 της Κατευθυντήριας Οδηγίας (ΚΟ) υπ. αριθ. 3 με ΑΠ 3220, 30/07/2014 της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Παρά το γεγονός ότι κατά την ερμηνευτική 
ανακοίνωση της Επιτροπής (σημ. 2.2.) η Οδηγία δεν απαιτεί να ορίζεται η τιμή στην ίδια τη συμφω-
νία πλαίσιο, θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, η συμφωνία - πλαίσιο να περιλαμβάνει είτε συγκεκ-
ριμένες τιμές ή έναν μηχανισμό καθορισμού τιμών. Τέτοιος μηχανισμός καθορισμού τιμής θα 
μπορούσαν να είναι οποιοσδήποτε επιτρέπει τον προσδιορισμό της τιμής για την ανάθεση 
συγκεκριμένης εκτελεστικής σύμβασης κατά αντικειμενικό τρόπο, όπως π.χ. ποσοστό έκ-
πτωσης επί τιμών λιανικής, αναφορά σε κατάλληλους δείκτες πληθωρισμού, ένα σύστημα που 
επιτρέπει τακτικές αναθεωρήσεις τιμών.»   
6
 Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στη διάρκεια ενός έτους αντιπ-

ροσωπεύονται από ένα "καλάθι" ειδών. Κάθε προϊόν στο καλάθι αυτό έχει μια τιμή, η οποία μπορεί 
να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού είναι η τιμή του συνολι-
κού καλαθιού ένα συγκεκριμένο μήνα σε σύγκριση με την τιμή που είχε τον ίδιο μήνα ένα έτος νω-
ρίτερα. 
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 ΜΧ: Μήνας Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες 
(το αργότερο) προ υπογραφής αυτής. 
 

 Για τις χώρες της ΕΕ θα υπολογίζεται ο «εναρμονισμένος δείκτης»  
(HICP)7 ενώ  για χώρες εκτός της Ζώνης Ευρώ θα υπολογίζεται ο «τρέχον δε-
ίκτης» (CPI)8 της χώρας του κατασκευαστή. 
 

 Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών του πληθωρισμού θα λαμβά-
νονται κατά προτεραιότητα από την ηλεκτρονική σελίδα9 της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας (ECB) και συμπληρωματικά (όπου και αν απαιτείται) από άλλο 
ιστότοπο10 αναγνωρισμένης / πιστοποιημένης εταιρείας / ιδρύματος.  
 
 Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης του εργοστα-
σίου κατασκευής είναι διαφορετική από την έδρα της εταιρείας, τότε, οι τιμές του 
πληθωρισμού που θα λαμβάνονται για την εφαρμογή του τύπου καθορισμού τιμής 
θα αντιστοιχούν στις τιμές της χώρας που βρίσκεται η επίσημη έδρα της εταιρείας 
(αναδόχου) και στης οποίας χώρας θα βρίσκεται και η τράπεζα μέσω της οποίας 
θα γίνονται οι πληρωμές. 
 
 Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση η ετήσια αναπροσαρμογή των εκ-
τελεστικών συμβάσεων (σε σχέση με την προηγούμενη εκτελεστική σύμβαση) δε 
δύναται να είναι μεγαλύτερη του δυόμιση τοις εκατό (2,5%). 
 
 Κατ’ αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση που με τον προαναφερθέντα στην 
προηγούμενη παράγραφο της παρούσας, τρόπο υπολογισμού αναπροσαρμογής 
τιμών των εκτελεστικών συμβάσεων, προκύψει για μια νέα εκτελεστική σύμβαση, 
σε σχέση με την προηγούμενη εκτελεστική, αναπροσαρμοσμένη τιμή που υπερβα-
ίνει το δυόμιση τοις εκατό (2,5%), τότε αυτομάτως η νέα τιμή της εν λόγω εκτελεσ-
τικής ορίζεται σε ποσοστό επί το δυόμιση τοις εκατό (2,5%) της προηγούμενης, 
είτε αυξητικά είτε μειούμενη. 
 
 18.3  Αξιολόγηση εναλλακτικών προσφορών 
 
  18.3.1  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των «εναλλακτικών» προσφο-
ρών αφορούν σε αλεξίπτωτα τα οποία μπορούν να διαφοροποιούνται από τα α-
ναγραφόμενα στην αντίστοιχη ΠΕΔ αρκεί να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Ν.3978/2011, και συγκεκριμένα να πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας κατά την συνολική χρήση του υλικού (εκπαίδευ-

                                                 
7
 Τρέχουσα εναρμονισμένη τιμή πληθωρισμού της χώρας δηλ. ο εναρμονισμένος πληθωρισμός με 

βάση τον  εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης χώρας. Ο δείκτης είναι ένα 
μέτρο της μέσης τιμής που οι καταναλωτές δαπανούν για ένα κράτος της ευρωπαϊκής ένωσης που 
βασίζεται στην αγορά «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών και δημοσιεύεται από την Eurostat προκει-
μένου να συγκρίνεται με τον πληθωρισμό στις άλλες χώρες της Ευρώπης. http: //www.inflation .eu / 
8
 Τρέχω 

ν πληθωρισμός της χώρας δηλ. ο πληθωρισμός με βάση δείκτη τιμών καταναλωτή  της συγκεκρι-
μένης χώρας. Ο δείκτης είναι ένα μέτρο της μέσης τιμής που οι καταναλωτές ξοδεύουν σε μια αγο-
ρά που βασίζεται σε «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών. Ο πληθωρισμός με βάση το δείκτη τιμών 
καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι ο κύριος δείκτης πληθωρισμού στις περισσότερες χώρες. http: 
//www.inflation .eu / 
9
 https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html 

10
 π.χ. http://www.inflation.eu/inflation-rates 

 

https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html
http://www.inflation.eu/inflation-rates
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ση, επιχειρήσεις, συσκευασία). Ενδεικτικά, επιθυμητές βελτιωμένες («ανώτερες») 
επιδόσεις ανά χαρακτηριστικό (απαράβατο όρο) της ΠΕΔ, θεωρούνται: 
 
   18.3.1.1  Τεχνικά – Λειτουργικά Χαρακτηριστικά. 
 
    18.3.1.1.1 Θόλος Κυρίου Αλεξιπτώτου 
 
     Απόκλιση από τους Απαράβατους 
Όρους (ΑΟ) είναι αποδεκτή μόνο με την προϋπόθεση ότι το αλεξίπτωτο συνοδεύε-
ται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) του κατασκευαστικού οίκου, προσυ-
πογραμμένο από τον αρμόδιο Κρατικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και κατά την 
αξιολόγηση πεδίου το συγκεκριμένο προϊόν παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις σε 
σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΠΕΔ. 
 
    18.3.1.1.2 Εσωτερικός και Εξωτερικός Σάκος 
Συσκευασίας 
 
     Απόκλιση από τους ΑΟ είναι απο-
δεκτή μόνο με την προϋπόθεση ότι το αλεξίπτωτο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (CoC) του κατασκευαστικού οίκου, προσυπογραμμένο από τον 
αρμόδιο Κρατικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και κατά την αξιολόγηση πεδίου, 
κυρίως όμως κατά τη φάση της συσκευασίας, τα συγκεκριμένα προϊόντα παρουσί-
ασαν βελτιωμένες επιδόσεις (άνεση, ταχύτητα, χρόνο αποκατάστασης φθοράς, 
κ.λπ.) σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΠΕΔ. 
 
    18.3.1.1.3 Εξάρτυση του Αλεξιπτώτου 
 
     Απόκλιση από τους ΑΟ είναι απο-
δεκτή μόνο με την προϋπόθεση ότι το αλεξίπτωτο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (CoC) του κατασκευαστικού οίκου, προσυπογραμμένο από τον 
αρμόδιο Κρατικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και κατά την αξιολόγηση πεδίου 
το συγκεκριμένο προϊόν παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις (εργονομία / προσαρ-
μογή, άνεση, λειτουργικότητα, βάρος, κ.λπ.) σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
της ΠΕΔ. 
 
 
    18.3.1.1.4 Ιμάντες Αντώσεως Αλεξιπτώτου 
 
     Απόκλιση από τους ΑΟ είναι απο-
δεκτή μόνο με την προϋπόθεση ότι το αλεξίπτωτο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (CoC) του κατασκευαστικού οίκου, προσυπογραμμένο από τον 
αρμόδιο Κρατικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και κατά την αξιολόγηση πεδίου 
το συγκεκριμένο προϊόν παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με τις ελά-
χιστες απαιτήσεις της ΠΕΔ. 
 
    18.3.1.1.5 Σάκος Μεταφοράς 
 
     Απόκλιση από τους ΑΟ είναι απο-
δεκτή μόνο με την προϋπόθεση ότι, κατά την αξιολόγηση πεδίου το συγκεκριμένο 
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προϊόν παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις (άνεση, βάρος, λειτουργικότητα, κ.λπ.) 
σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΠΕΔ. 
 
    18.3.1.1.6 Εφεδρικό Αλεξίπτωτο 
 
     Απόκλιση από τους ΑΟ είναι απο-
δεκτή μόνο με την προϋπόθεση ότι το αλεξίπτωτο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (CoC) του κατασκευαστικού οίκου, προσυπογραμμένο από τον 
αρμόδιο Κρατικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και κατά την αξιολόγηση πεδίου 
το συγκεκριμένο προϊόν παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις [ενεργοποίηση με 
πολλαπλές εναλλάξιμες μεθόδους (αμφίπλευρο άνοιγμα) ή/και με την χρήση μη-
χανισμού αυτομάτου ανοίγματος σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΠΕΔ. 
 
 18.4  Οι Επιτροπές που θα συγκροτηθούν για την αξιολόγηση των 
προσφορών είναι οι ακόλουθες: 
 
  18.4.1  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) 
 
  18.4.2  Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
 
 18.5  Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές 
βάσει των απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Προσφορές που δεν καλύπ-
τουν τους Απαράβατους Όρους της ΠΕΔ απορρίπτονται, ενώ οι λοιπές συμπερι-
λαμβανομένου και των «εναλλακτικών προσφορών» βαθμολογούνται σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του σχετικού Παραρτήματος της ΠΕΔ. Ακολουθεί η σύνταξη Πρακ-
τικού που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το πρακτικό 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και υποβάλλεται 
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η ΕΔΔ συντάσσει Πρακτικό που περι-
λαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καθώς και 
εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον αποκλεισμό των υποψηφίων που 
δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα πα-
ραπάνω, εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές. 
 
 18.6  Η ΕΔΔ αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που 
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές. 
 
 18.7  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών συντάσσει πρακτικό και βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: 
 
  18.7.1  Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων συμμετο-
χής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή. 
 
  18.7.2  Την απόφασή της για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από 
αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια αυτού, καθώς και 
την απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρητής απόφασης 
της επιτροπής. 
 
  18.7.3  Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν από 
αυτή. 
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  18.7.4  Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που επιτεύχ-
θηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του υλικού ή της 
εργασίας ή της εργολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους διαγωνιζό-
μενους σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες. 
 
  18.7.5  Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της προμήθε-
ιας και ειδικότερα μπορεί να προτείνει: 
 
   18.7.5.1 Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή με-
γαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που καθορίζεται στην προκήρυξη. 
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Για κατακύρωση μέρους της 
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 
   18.7.5.2 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισ-
μού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδι-
αγραφών. 
 
   18.7.5.3  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισ-
μού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 
   18.7.5.4  Ακύρωση της προμήθειας. 
 
   18.7.5.5 Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγω-
νισμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων μελών 
της. 
 
 18.8  Η έγκριση ή μη της υπογραφής της ΣΠ λαμβάνεται από τον ΕΟΕ, 
μετά από σχετική γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. 
 
 18.9  Η έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, για την υπογραφή των 
εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων λαμβάνεται από τον ΕΟΕ, μετά από σχετική 
γνώμη ή εξουσιοδότηση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. 
 
ΕΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 
 
 Όπως προβλέπεται στο ΓΟ-19 και ΓΟ-49. 
 
ΕΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 
 Ο οικονομικός φορέας υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής 
σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).  
 
ΕΟ-33  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 
 
 33.1 Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο.33 του ν. 3433/2006. Προκειμένου να υπογραφεί εκτελεστική σύμβαση, 
ο οικονομικός φορέας υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
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σύμβασης αυτής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας της σύμβασης 
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
 
 33.2 Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται 
στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συγκεκριμέ-
νων συμβατικών υλικών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον κατατεθεί 
η εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια υλικού, ενώ καταπίπτει στην πε-
ρίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
ΕΟ-35 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 
 35.1  Η εγγύηση καλής λειτουργίας που ζητείται προσδιορίζεται στην 
παρ. 4.11.1.1.1 του κυρίου μέρους της ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η και συγκεκριμέ-
να: 
 
  35.1.1  Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία 
(SERVICE LIFE) των υλικών (αλεξιπτώτου μετά των βασικών απαρτίων) για 12 
έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Στο χρονικό αυτό 
διάστημα είναι υποχρεωμένος για την επισκευή ή αντικατάσταση κάθε εξαρτήμα-
τος ή μέρους αυτών, λόγω βλάβης ή φθοράς, που προέρχεται από ελαττώματα 
του υλικού, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και συνεργεία του. 
 
  35.1.2  Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπ-
λέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργά-
σιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη. 
 
  35.1.3  Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλη-
μάτων δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερο-
λογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να 
αναθέσει την επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επι-
βαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής 
ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπά-
νης επισκευής. 
 
  35.1.4  Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λόγω βλαβών παραμένει για 
τον χρόνο της εγγύησης εκτός λειτουργίας μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού 
χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προ-
μηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
προσφύγει στη δικαιοσύνη. 
 
  35.1.5  Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθ-
ροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγ-
μή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την 
παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε λειτουργία. 
Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη 
ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτο-
υργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας με-
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τά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι ημέρες αργί-
ας. 
 
 35.2  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα συμμορφώνεται με τον 
ΓΟ-35 και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο προμηθευτής υποχρεούται 
την εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 έτη και την κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας ισχύος 12 ετών. Εναλλακτικά, σε περίπτωση επι-
βεβαιωμένης από την Υπηρεσία μη εύρεσης τεχνικής λύσης από τραπεζικό ή 
πιστωτικό ίδρυμα, περί της διάρκειας ισχύος των 12 ετών της εγγυητικής επιστο-
λής, τότε, δύναται η εγγυητική επιστολή να είναι ετήσια ή διετής και να ανανεώνεται 
με μερίμνα του προμηθευτή. Σε περίπτωση αμέλειας ανανέωσης ή / και μη εφαρ-
μογής των προαναφερθέντων, ο προμηθευτής υπόκειται  στις  προβλεπόμενες  
από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τους όρους της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την εύρεση τεχνικής λύσης.  
 
 35.3  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντι-
συμβαλλόμενο τελικό ανάδοχο μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουρ-
γίας και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
του, όπως αυτές θα απορρέουν από την εκάστοτε υπογραφείσα εκτελεστική σύμ-
βαση. 
 
ΕΟ-37  Χρόνος ισχύος εγγυήσεων 
 
 37.1  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ορίζεται σύμ-
φωνα με τα καθοριζόμενα στον ΕO-35 (υπολογιζόμενου από την ημερομηνία ορισ-
τικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών (μεταβίβαση κυ-
ριότητας των υλικών στις ΕΔ) . 
 
 37.2  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης των εκάστοτε εκ-
τελεστικών συμβάσεων ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών της συγκεκριμένης σύμβασης. 
 
 37.3  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής να είναι απεριόριστος. 
 
ΕΟ-38  Αποδέσμευση Εγγυήσεων 
 
 Δεν απαιτείται η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων πέραν των όσων ορίζον-
ται στον ΓΟ-38. 
 

Εκτέλεση Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 

ΕΟ-47 Φόρτωση – Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 
 
 47.1  Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας 
που πρόκειται να παρέχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, αποτελεί ευθύνη του Προμηθευτή 
και απαιτείται να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλούς διακίνη-
σης των συγκεκριμένων υλικών. Ο Υποψήφιος υποχρεούται (σε περίπτωση που 
υφίσταται εναλλακτικά η δυνατότητα αυτή) να συμπεριλάβει στην προσφορά του 
ξεχωριστή πρόταση μεταφοράς των υλικών, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος 
αυτής για τον Αγοραστή. 
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 47.2  Επιθυμητός χρόνος φόρτωσης των ειδών, ο συντομότερος δυνα-
τόν από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εκάστοτε σύμβασης. Η παράδοση 
των υλικών θα γίνει σε μονάδα του λεκανοπεδίου Αττικής όπως θα καθορισθεί επ΄ 
ακριβώς προ της υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης. (Incoterms 2010). 
 
 47.3  Η φόρτωση γίνεται κατά προτεραιότητα σε οχήματα ή εναλλακτικά 
μέσα στα κύτη των πλοίων με εξαίρεση συγκεκριμένα υλικά τα οποία δύναται να 
μεταφερθούν στο κατάστρωμα των πλοίων. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν 
επιτρέπεται να μεταφερθεί στο κατάστρωμα, τότε ο προμηθευτής οφείλει να το 
γνωστοποιήσει στην προσφορά του. 
 
ΕΟ-48  Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
 Ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά 
και συγκεκριμένα στις τιμές κόστους αγοράς των υλικών, όλα τα έξοδα ασφάλισης 
και μεταφοράς των συμβατικών ειδών. Το κόστος ασφάλισης θα πρέπει να δίνεται 
στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της προσφοράς. 
 
ΕΟ-49  Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
 Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και 
συγκεκριμένα στις τιμές κόστους των υλικών, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού των 
συμβατικών ειδών και σε περίπτωση ύπαρξης τελών / δασμών, μεριμνά για την 
κάλυψη αυτών. 
 
ΕΟ-50  Παράδοση Υλικών 
 
 50.1 Ο τρόπος μεταφοράς από τον τόπο παράδοσης των ειδών (Ν. Ατ-
τικής) εντός της Ελληνικής Επικράτειας αποτελεί ευθύνη του ΓΕΣ και δεν απαιτεί-
ται ο προσδιορισμός στη παρούσα προκήρυξη. 
 
 50.2  Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εσωτερικού προσδιορίζεται 
στην ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 8 μήνες από 
ενεργοποιήσεως της συμβάσεως ή / και τους 8 μήνες από την ημερομηνία εκδό-
σεως άδεια εξαγωγής (εάν απαιτείται) της χώρας κατασκευής. 
 
 50.3  Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εξωτερικού προσδιορίζεται στην 
ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 8 μήνες από ενερ-
γοποιήσεως της συμβάσεως ή / και τους 8 μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως 
άδεια εξαγωγής (εάν απαιτείται) της χώρας κατασκευής. 
 
ΕΟ-51  Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 
 
 51.1  Όλα τα παραλαμβανόμενα αλεξίπτωτα θα πρέπει να συνοδεύον-
ται με ανάλογα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (COC) που έχουν εκδοθεί από τον 
κατασκευαστικό οίκο και θα έχουν προσυπογραφεί από την αρμόδια Κυβερνητική 
Αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει ο οίκος, για την Κρατική Διασφάλιση Ποιότη-
τας (ΚΔΠ). 
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 51.2  Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει αλεξίπ-
τωτα προσφάτου (εντός 12μήνου από υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης) 
κατασκευής και σχεδίασης, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης τεχνολογίας, 
αναγραφόμενου υποχρεωτικώς του έτους κατασκευής. 
 
ΕΟ-53  Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 
 
 53.1  Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρ-
ριψης των υλικών ( ήτοι ο χρόνος από την ημερομηνία παράδοσης έως την ημε-
ρομηνία υποβολής του πιστοποιητικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή α-
πόρριψης της αντίστοιχης επιτροπής), δεν δύναται να υπερβαίνει τους 4 μήνες. 
Επιθυμητός είναι ο μικρότερος δυνατός χρόνος για την παράδοση και παραλαβή 
των υλικών. Επιπρόσθετα, τα παραπάνω ισχύουν στις περιπτώσεις τμηματικών 
παραδόσεων, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν το ½ της συνο-
λικής ετήσιας ποσότητας. 
 
 53.2  Ο τρόπος παραλαβής καθορίζεται στην ΠΕΔ-Α-00161 / Έκδοση 
1η. 
 
 53.3  Εφόσον ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αρνείται να αποδεχθεί υλικά προσδιορί-
ζοντας σαφώς τους λόγους άρνησης του, οι οποίοι οφείλονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥ-
ΤΗ, κάνοντας χρήση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Απόρ-
ριψης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται, με δική του ευθύνη και έξοδα, να πραγ-
ματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειές, περιλαμβανομένης και της αντικατάστασης 
των ειδών, προκειμένου να εξαλείψει τους ανωτέρω λόγους και να καταστήσει το 
υλικό αποδεκτό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι 
προβλέψεις περί εκπρόθεσμων παραδόσεων. 
 
 53.4  Τα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 
αποτελούν δικαιολογητικά πληρωμών για τις αντίστοιχες παραλαβές των υλικών 
και μέσων. 
 
ΕΟ-54  Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 
 
 Όπως ΕΟ - 53 «Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού». 
 
ΕΟ-56  Δείγματα Αξιολόγησης - Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά 
Υλικά 
 
 56.1  Ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την φάση αξιολόγησης των τεχνι-
κών προσφορών για την σύναψη της ΣΠ, θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια 
υπηρεσία / επιτροπή τα δείγματα υλικών όπως προσδιορίζονται στην παρ. 5.2.1 
της τεχνικής προδιαγραφής. 
 
  Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες προμήθειας οφε-
ίλουν να καταθέσουν, μαζί με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για αξιολόγηση (χρησι-
μοποίηση στο πεδίο, εγκαταστάσεις συσκευασίας και εργαστηριακών ελέγχων) 
δυο (2) πλήρη αλεξίπτωτα (κατασκευής τουλάχιστον τελευταίας 2ετίας), καθώς 
επίσης και με τα παρελκόμενα / απάρτια που κατά την κρίση της εταιρείας επαυ-
ξάνουν την «επιχειρησιακή χρήση» ή και τυχόν εναλλακτικές προσφορές (απάρτια 
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διαφορετικά κατασκευασμένα από αναφερόμενα στην παρούσα ως «ενδεικτικά 
κατασκευαστικά στοιχεία») συνοδευόμενες με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα δείγ-
ματα, (ώστε να επιτευχθεί πλήρη αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων / 
επιλογών). 
 
  Διευκρινίζεται ότι, τα παραπάνω αλεξίπτωτα θα χρησιμοποιηθούν 
για την αξιολόγηση πεδίου και με την ολοκλήρωση των ελέγχων: 
 
  56.1.1  Θα αποτελέσουν τα «Βιομηχανικά Πρότυπα» (για τον μει-
οδότη που θα επιλεγεί) προκειμένου να προβεί στην μαζική παραγωγή κατά την 
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της προμήθειας. Κατόπιν αιτήσεως είναι 
δυνατή η προσωρινή διάθεση του ενός εκ των δύο στον κατασκευαστικό οίκο κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (κατασκευής). 
 
   Επισημαίνεται ότι, τα εν λόγω αλεξίπτωτα θα αποτελούν 
«μονάδες συγκρίσεως» για το σύνολο των παραλαβών, ενώ σε περίπτωση που η 
ημερομηνία κατασκευή τους μέχρι την υπογραφή της ΣΠ είναι μικρότερη των 
24μηνών τότε θα αποτελέσουν μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας της 1ης εκτε-
λεστικής σύμβασης. 
 
  56.1.2  Θα επιστραφούν στους προμηθευτές με την λήξη της δια-
δικασίας προμήθειας. 
 
 56.2  Επίσης θα καταθέσει για εργαστηριακούς ελέγχους και σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της σχετικής ΠΕΔ, τις παρακάτω κύριες πρώτες ύλες κατασκευ-
ής του αλεξιπτώτου στις αντίστοιχες ποσότητες: 
 
  56.2.1  Ύφασμα θόλου (κύριου και εφεδρικού) αλεξιπτώτου, μή-
κους τουλάχιστον 4 μέτρων και ικανού πλάτους. Σε περίπτωση που το ύφασμα 
των δυο θόλων (κύριο και εφεδρικό αλεξίπτωτο) είναι διαφορετικού τύπου, τότε 
απαιτείται η κατάθεση και των δυο. 
 
  56.2.2  Ύφασμα σάκου συσκευασίας αλεξιπτώτου, μήκους τουλά-
χιστον 4 μέτρων και ικανού πλάτους. 
 
  56.2.3  Ταινία ενίσχυσης ραφής τομέων θόλου, μήκους τουλάχισ-
τον 4 μέτρων. 
 
  56.2.4  Αρτάνη, μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων. 
 
  56.2.5  Ιμάντας εξάρτυσης κύριου και εφεδρικού αλεξιπτώτου σε 
περίπτωση που είναι διαφορετικής κατασκευής, μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων (έ-
καστος). 
 
  56.2.6  Σάκος μεταφοράς, ένας, εντός του οποίου θα είναι τοπο-
θετημένες όλες οι προαναφερθείσες «πρώτες ύλες». 
 
  56.2.7  Οι παραπάνω πρώτες ύλες δεν θα επιστραφούν στους 
προμηθευτές με την λήξη της διαδικασίας προμήθειας. 
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 56.3  Ως ποσότητα / μέγεθος των δειγμάτων (προς αξιολόγηση / εργασ-
τηριακοί έλεγχοι) ορίζεται η ελάχιστη δυνατή για να διαπιστωθεί η συμβατότητα και 
διαλειτουργικότητα των δειγμάτων με τα επιθυμητά και περιγραφόμενα στην ΠΕΔ-
Α-00161/Έκδοση 1η. 
 
 56.4  Αρμόδια υπηρεσία στην οποία διατίθενται και κατατίθενται τα δείγ-
ματα της υπηρεσίας για την παρούσα προμήθεια είναι η: Σχολή Αλεξιπτωτιστών 
(ΣΧΑΛ), Ασπρόπυργος Αττικής. 
 
 56.5  Πριν την αποστολή ευπαθών ή επικινδύνων δειγμάτων, ο ΑΝΑ-
ΔΟΧΟΣ θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία. Ειδικά για την περίπτωση αποσ-
τολής επικινδύνων δειγμάτων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει πριν την αποστολή αυτών 
να έχει αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία και το σχετικό Έντυπο Στοιχείων Ασ-
φάλειας Υλικού (Material Safety Data Sheet−MSDS). 
 
 56.6  Κατά την Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των προσκομισθέν-
των «συμβατικών υλικών», η οποία διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή πα-
ραλαβής, θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 
 
  56.6.1  Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 
   Ανεξαρτήτως αριθμού αλεξιπτώτων και λοιπών συμβατι-
κών ειδών, θα ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, 
κακώσεων ή φθορών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής παραληφθεί-
σας ποσότητας, σε «αντιπροσωπευτικό δείγμα» διαφορετικών συσκευασιών συγ-
κρινόμενο με το «Βιομηχανικό Πρότυπο». 
 
  56.6.2  Εργαστηριακός Έλεγχος 
 
   56.6.2.1  Η δειγματοληψία για διενέργεια εργαστηριακού 
ελέγχου είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και δυνητική για την Υπηρεσία. Είναι 
δυνατή η πραγματοποίηση σε ποσοστό μέχρι 1% της συνολικής υπό προμήθεια 
ποσότητας και εφόσον υπερβαίνει τα 100 τεμάχια ανά εκτελεστική σύμβαση. 
 
   56.6.2.2  Ο εν λόγω έλεγχος θα διενεργείται, σε πιστο-
ποιημένα (για τους συγκεκριμένους ελέγχους / διαδικασίες ελέγχου) εργαστή-
ρια των στρατιωτικών εργοστασίων ή στο Χημείο Στρατού ή στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους ή σε άλλα κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια (π.χ. ΕΜΠ, κ.λπ.). Κατά 
τον έλεγχο θα εξετάζονται οι διαστασιακές – μηχανικές – φυσικές – χημικές ιδιότη-
τες των υλικών, και αν αυτές είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην σχετική 
ΠΕΔ. 
 
   56.6.2.3  Τα εν λόγω υλικά (δείγματα) που θα χρησιμο-
ποιηθούν στους συγκεκριμένους ελέγχους θα καταστραφούν ολοκληρωτικά, ενώ 
με την ολοκλήρωση των ελέγχων τα αντιδείγματα θα αποτελέσουν μέρος της συ-
νολικής προμήθειας. 
 
   56.6.2.4  Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως των συγ-
κεκριμένων ελέγχων, τότε η Υπηρεσία δύναται να επιλέξει την αποδοχή, είτε των 
αποτελεσμάτων αντίστοιχων ελέγχων του κατασκευαστικού οίκου (κατά τη φάση 
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της προ ή / και παραγωγής / κατασκευής των συγκεκριμένων προς παράδοση υλι-
κών), είτε την πιστοποίηση της ΚΔΠ, είτε και τα δύο συνδυαστικά. 
 
   56.6.2.5 Επισημαίνεται ότι, για την αποφυγή καταστρο-
φής των αλεξιπτώτων η Υπηρεσία δύναται να προβεί κατά την κρίση της σε δειγ-
ματοληπτικό έλεγχο των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών κατά τη φάση της 
παραγωγής / κατασκευής (αντί ολοκληρωμένων αλεξιπτώτων). 
 
   56.6.2.6 Σε κάθε περίπτωση η προαναφερθείσα ποσότητα 
των αλεξιπτώτων (ή εναλλακτικά των πρώτων υλών) θα είναι επιπλέον της πο-
σότητας της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης και τα διοικητικά έξοδα κα-
θώς και οι έλεγχοι θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή / ανάδο-
χο. 
 
  56.6.3  Λοιποί Έλεγχοι 
 
   Ανεξαρτήτως αριθμού αλεξιπτώτων και λοιπών συμβατι-
κών ειδών, κατά την κρίση της επιτροπής και μόνο με την σύμφωνη γνώμη του ε-
πιχειρησιακού φορέα και την πλήρη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας, δύναται να 
εκτελεσθούν έλεγχοι πέραν των προαναφερθέντων και με την προϋπόθεση ότι αυ-
τοί θα γίνουν εντός των χρονικών προθεσμιών και συμβατικών υποχρεώσεων των 
αντισυμβαλλόμενων. Ο/Οι παραπάνω έλεγχος/-οι δεν αφορούν συμβατικά υλικά 
τα οποία είτε συνοδεύονται με το προβλεπόμενο CoC, είτε έχουν ήδη παραληφθεί, 
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 
 
ΕΟ-58  Πληρωμές-Προκαταβολές 
 
 58.1  Για την τυχόν προκαταβολή ισχύουν τα καθοριζόμενα του άρθρο 
33 παρ 6 του ν.3433/2006. 
 
 58.2 Ο τρόπος πληρωμής δηλ. «αποδέσμευση» του συνολικού τιμήμα-
τος υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική πα-
ραλαβή των συμβατικών υλικών και σύμφωνα με τους χρονικούς περιορισμούς 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, τους συμβατικούς όρους και τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά της παρ. 7.2 του ΓΟ-58. 
 
 58.3  Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε 
αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με την εκ-
τελεστική σύμβαση. Επιπλέον σε περίπτωση εγκατάστασης του Αναδόχου στην 
αλλοδαπή: 
 
  58.3.1  Τα έντυπα που προβλέπονται από τη σύμβαση αποφυγής 
της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και της Χώρας μόνιμης εγκατάστασης της 
εταιρείας (σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία χωρίς έδρα 
στην Ελλάδα), αρμόδια και ορθά συμπληρωμένα όπως καθορίζεται στην εν λόγω 
διμερή σύμβαση, αν απαιτείται. 
 
  58.3.2  Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερό-
τητας εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεσ-
τημένη η εταιρεία, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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 58.4  Η πληρωμή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται εντός εξήντα 
(60) ημερών μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του υλικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 
  58.4.1  Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις 
(που θα καθιστούν την παραλαβή ανέφικτη) ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παρά-
δοση του υλικού. 
 
  58.4.2  Ο τελικός ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
 
ΕΟ-60  Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο - Κρατήσεις και Εισφορές – Φό-
ροι και Δασμοί. 
 
 60.1  Όλα τα έξοδα προμήθειας / παροχής υπηρεσιών βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Η Υπηρεσία επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα απόκτησης των συμβα-
τικών ειδών (υλικών / υπηρεσιών). 
 
 60.2  Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξε-
ις που ισχύουν κατά την φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων. Από τις 
κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογίζονται μόνο επί της αξίας των υλικών ή υπηρε-
σιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται με 
τις κρατήσεις και λοιπά έξοδα που προβλέπεται στον ΕΟ-12. 
 
ΕΟ-72  Δείγματα της Υπηρεσίας 
 
 Δεν απαιτείται συμπερίληψη του όρου. 
 
ΕΟ-73  Έκδοση Αδειών Εξαγωγής 
 
 73.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ της αλλοδαπής υποχρεούται στην προσφορά 
του να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι έχει λάβει την κατ’ αρχήν 
έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών της χώρας που εδρεύει σχετικά 
με τη δυνατότητα εξαγωγής του είδους από τη χώρα του (εάν απαιτείται). 
 
 73.2  Σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση των αρμοδίων Κυβερνητι-
κών Υπηρεσιών τότε, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: 
 

  73.2.1  Θα πρέπει στην προσφορά του να παραθέσει αναλυτική 
κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής / εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και 
τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά περίπ-
τωση. 
 
  73.2.2  Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαι-
τούμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστα-
σής του και της Ελλάδας για την εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών εξαγωγής 
ή και εισαγωγής όλων των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούν τέτοιες, μετά την 
κατακύρωση και προ της υπογραφής της ΣΠ. 
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ΕΟ-74  Καταγγελία – Λύση συμφωνίας – πλαίσιο  
 
 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του ν.3978/2011 
 
ΕΟ-75  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν.3978/11. 
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