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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 05/18 
(2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12/14) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΤΩΣΕΩΣ» 
 

1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιους οικονομικούς φορείς 
για το διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 
 

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

1 Εάν ισχύει ο ΓΟ-10 παρ. 1.18 της 
προκήρυξης, που αφορά στην 
απαίτηση να συμπίπτουν οι 
ημερομηνίες υπογραφής των 
υπεύθυνων δηλώσεων, θεώρησης 
του γνησίου της υπογραφής και 
υποβολής του φακέλου 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής. 

Δεν εφαρμόζεται πλέον η υπ’ αριθ. 1343/2010 
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, που αναφέρεται στο ΓΟ-10 παρ.1.18 
και στους ΕΟ-12 παρ. 12.5, αλλά ισχύει αναλογικά 
(και στις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν.3978/11) ο ν.4250/14 (ΦΕΚ 
Α΄74) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. 3 αυτού, με 
το οποίο απλουστεύονται οι διαδικασίες προμηθειών 
δημοσίου αναφορικά με τον τρόπο και την 
ημερομηνία υποβολής των υπευθύνων δηλώσεων. 

2 Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 
κατασκευάζει τα αλεξίπτωτα που θα 
προσφέρει αλλά εταιρεία που εδρεύει 
εκτός Ελλάδας, αυτή θεωρείται 
κατασκευαστής/υποκατασκευαστής ή 
υπεργολάβος και στην περίπτωση 
που θεωρείται υπεργολάβος τα 
δικαιολογητικά που απαιτείται να 
καταθέσει. 

Ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ΓΟ-2 παρ. 8 για τον 
«προμηθευτή» και παρ. 31 για την «υπεργολαβία». 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλουν οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό 
κατά το στάδιο ποιοτικής επιλογής, αναγράφονται 
κατά περίπτωση στον ΓΟ-9 και στους ΕΟ-9. 
Επιπλέον, στο 2

ο
 στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή 

κατά την τεχνική αξιολόγηση των προσφερόντων, 
ισχύουν τα καθοριζόμενα στον ΓΟ-13 αναφορικά με 
την προέλευση και την κατασκευή των προϊόντων. 

3 Προκειμένου να υπολογιστεί η τιμή 
απόκτησης του προϊόντος (Ca), 
απαιτείται ο προσδιορισμός της 
δαπάνης των ελέγχων των 
δειγμάτων-αντιδειγμάτων και των 
πρακτικών εφαρμογών και 
δοκιμασιών υλικών, σε κάθε στάδιο 
του διαγωνισμού, καθόσον σύμφωνα 
με το ΓΟ-51 παρ. 10 της προκήρυξης 
η δαπάνη επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

α. Οι έλεγχοι κατά στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας εξειδικεύονται στους ΕΟ-51, ΕΟ-56 και 
στα Παραρτήματα «Α» και «Β» των τεχνικών 
προδιαγραφών για τα αλεξίπτωτα ελευθέρας 
πτώσεως και στατικού ιμάντα, αντίστοιχα. 
β. Το κόστος των ελέγχων δεν είναι δυνατόν να 
καθοριστεί εκ των προτέρων από την Υπηρεσία. 
γ. Ο καθορισμός του κόστους παροχής υπηρεσιών 
στο Χημείο Στρατού και σε λοιπά εργαστήρια των ΕΔ 
καθορίζεται στην υπουργική απόφαση του ΓΟ-1, 
παρ. 45. 
δ. Για την αποφυγή της καταστροφής του ενός (εκ 
των δύο) πλήρους (συναρμολογημένου) 
αλεξιπτώτου, είναι δυνατή, ως εναλλακτική επιλογή 
των συμμετεχόντων, η κατάθεση, επιπλέον των 2 
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αλεξιπτώτων, για εργαστηριακούς  χημικούς 
ελέγχους, των κυρίων πρώτων υλών κατασκευής του 
αλεξιπτώτου στις αντίστοιχες ποσότητες, όπως 
αναφέρονται στους ΕΟ-56 παρ. 56.1.(3). 
ε. Ο εργαστηριακός έλεγχος που προβλέπεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές κατά την παραλαβή των 
αλεξιπτώτων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
είναι υποχρεωτικός σε περίπτωση που τα 
αλεξίπτωτα δεν συνοδεύονται από CoC, 
υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο κρατικό φορέα και 
κατά την κρίση της επιτροπής σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα των άλλων ελέγχων (μακροσκοπικοί – 
λειτουργικοί). 
στ. Οι περιοδικοί έλεγχοι των αλεξιπτώτων κατά τη 
διάρκεια που θα βρίσκονται σε χρήση από την 
Υπηρεσία (εντός του δηλωθέντος χρόνου ζωής και 
αριθμό αλμάτων), θα επιβαρύνουν την Υπηρεσία. 

4 Εάν υφίσταται απαίτηση 
προσκόμισης δικαιολογητικών 
συμμόρφωσης συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και εάν 
ναι ποιός ο υπόχρεος προσκόμισης 
(οικονομικός φορέας ή 
κατασκευαστής). 

Τα αναφερόμενα στους ΕΟ-9 παρ. 9.3 δικαιολογητικά 
περί απαίτησης συμμόρφωσης των οικονομικών 
φορέων με ορισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 62 
του ν.3978/11 σε συμβάσεις έργων και υπηρεσιών 
και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις. Ως εκ 
τούτου, στη συγκεκριμένη προμήθεια δεν απαιτείται η 
υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών. 

5 Προσδιορισμός των έργων και ειδών 
υποδομής του ΕΟ-8, παρ. 8.9.5.(5), 
του υπεύθυνου φορέα για τις άδειες, 
σχέδια και μελέτες που απαιτούνται 
και του τρόπου πληρωμής αυτών. 

α. Οι απαιτήσεις των έργων και ειδών υποδομής 
αναλύονται στους ΕΟ-8 παρ. 8.9.7.γ και 8.9.7.δ και 
στην παρ. 3.1.2.1.2.1 των τεχνικών προδιαγραφών 
και συνίστανται στα εξής: 
 (1) Σύστημα πυρανίχνευσης. 
 (2) Σύστημα πυρόσβεσης. 
 (3) Σύστημα κλιματισμού & διατήρησης ιδανικών 
αποθηκευτικών συνθηκών. 
 (4) Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και 
ελέγχου συσκευασίας/διακίνησης αλεξιπτώτων. 
β. Οι άδειες εκτέλεσης εργασιών αποτελούν ευθύνη 
της Υπηρεσίας. 
γ. Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των έργων 
υποδομής αποτελούν υποχρέωση του προμηθευτή. 
Οι οικονομικοί φορείς, για τη σύνταξη των εν λόγω 
σχεδίων (εφόσον απαιτούνται), δύνανται να κάνουν 
χρήση του δικαιώματος της επίσκεψης στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ΕΟ-8 
παρ. 8.8.(4). 
δ. Οι πληρωμές και οι εγγυητικές επιστολές 
αποτελούν θέμα του/-ων υπεργολάβου/-ων με τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος δύναται, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΕΟ-58, να αιτηθεί τις πληρωμές των 
παρελκόμενων έργων υποδομής, κατά τις αντίστοιχες 
προβλέψεις του ν.4412/16. 
ε. Επίσης διευκρινίζονται τα εξής: 
 (1) Τα παρελκόμενα έργα υποδομής δεν 
αφορούν σε ανεξάρτητες «συμβάσεις έργων» κατά 
τον αντίστοιχο ορισμό (ΓΟ-2, παρ. 24) καθότι τα εν 
λόγω έργα, στο μεγαλύτερο μέρος των, αφορούν σε 
προμήθεια/τοποθέτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της κύριας σύμβασης προμήθειας των 
αλεξιπτώτων που θα εκτελεστεί από τον τελικό 
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ανάδοχο ή από δηλωθέν κατά τις προβλέψεις των 
ΓΟ-ΕΟ «υποσυμβαλλόμενο». 
 (2) Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε 
«σύμβαση προμήθειας», η οποία εξ ορισμού (ΓΟ-2, 
παρ. 25) είναι άλλη σύμβαση εκτός σύμβασης έργου, 
που έχει ως αντικείμενο την αγορά αλεξιπτώτων και 
υλικών αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης αυτών, 
καθώς επίσης και παροχή εκπαίδευσης. Σύμβαση η 
οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων 
(όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στα στοιχεία του 
ΚΚΖ) και καλύπτει επίσης, εργασίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, θεωρείται σύμβαση προμηθειών. 
 (3) Εξ ορισμού (ΓΟ-2, παρ. 43) ο 
«υποσυμβαλλόμενος» δύναται να είναι 
υποπρομηθευτής ή υπεργολάβος, ο οποίος έχει 
συμβόλαιο-συμφωνία συνεργασίας με τον τελικό 
ανάδοχο για τη σύμβαση. 
 (4) Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των ΕΟ και 
κατά περίπτωση, υφίσταται η δυνατότητα όπως ένας 
οικονομικός φορέας, ενδεχομένως και για μια 
δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες 
άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 
υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω 
φορέων. Η συγκεκριμένη επίκληση δύναται να 
περιλαμβάνει την «υπεργολαβία» ή την «δάνεια 
εμπειρία», οι οποίες και θα συναξιολογηθούν από την 
αρμόδια επιτροπή με βάση τη διακήρυξη, τους ΓΟ-
ΕΟ, καθώς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες υπ. αριθ. 
10 και 14 της ΕΑΑΔΗΣΥ, αντίστοιχα. 
 (5) Η εταιρεία ή οι εταιρείες που θα αναλάβει/-
ουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών 
επισκευής, αντικατάστασης, εγκατάστασης, κ.λπ. 
οφείλουν τα καλύπτουν τα αναφερόμενα στους ΓΟ 
περί «υπεργολάβου» και «υπεργολαβίας». 
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που από τον ή τους 
υπεργολάβους χρησιμοποιηθούν υλικά/προϊόντα 
άλλων εταιρειών, τότε αυτά δεν αποτελούν 
οποιασδήποτε μορφής υπεργολαβίας. Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση που επιλεγεί μια 
εργολήπτρια εταιρεία για την τοποθέτηση 
συστημάτων κλιματισμού τότε ως «υπεργολάβος» 
θεωρείται η συγκεκριμένη εταιρεία που θα αναλάβει 
την προμήθεια/τοποθέτηση/παροχή εγγυήσεων, 
κ.λπ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και 
δεν θεωρείται υπεργολάβος ο κατασκευαστής των 
κλιματιστικών μονάδων, πρώτων υλών, κ.λπ. 

6 Εάν απαιτείται επανυποβολή 
δικαιολογητικών που έχουν 
υποβληθεί σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και δεν έχουν 
ημερομηνία λήξης (π.χ. αντίγραφο 
καταστατικού). 

Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των 
υποψηφίων οικονομικών φορέων απαιτείται να 
υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΓΟ-9 
και ΕΟ-9. Αναφορά ή παραπομπή σε τυχόν 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από 
οικονομικούς φορείς σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ θα απορρίπτεται 
για τον παρόντα διαγωνισμό, ακόμα και εάν αυτά 
βρίσκονται σε ισχύ. 

7 Σε ποιό σημείο παραπέμπει ο ΓΟ-9 
παρ. 1.2.3.2.γ «…αναφέρονται στις 
ανωτέρω υποπαραγράφους 0(α) ή 

α. Στο ΓΟ-9 παρ. 1.2.3.2.γ αντί «…αναφέρονται στις 

ανωτέρω υποπαραγράφους 0(α) ή 0(β) τα οποία 

προβλέπονται…» που αναγράφηκε εκ παραδρομής 
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0(β) τα οποία προβλέπονται…» και 
παρ. 3 «…δικαιολογητικά ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 1 και 0, 
σύμφωνα…». 

ισχύει «…αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους 

1.2.3.2.(α) ή 1.2.3.2.(β) τα οποία προβλέπονται…». 
β. Στο ΓΟ-9 παρ. 3 αντί «…δικαιολογητικά ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 1 και 0, σύμφωνα…» που 
αναγράφηκε εκ παραδρομής ισχύει «…δικαιολογητικά 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 και 2, 

σύμφωνα…». 
γ. Επιπλέον, στο ΓΟ-9 παρ. 1.2.3.1 αντί «Όλα τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των 

παραγράφων 0 και 0 αντιστοίχως» που αναγράφηκε εκ 
παραδρομής ισχύει «Όλα τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση, δικαιολογητικά των παραγράφων 1.2.1 και 

1.2.2 αντιστοίχως». 

8 Εάν στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, πλέον του ποινικού 
μητρώου των εκπροσώπων τους, 
απαιτείται να προσκομιστούν και 
λοιπά παραστατικά που να 
τεκμηριώνουν ότι τα νομικά 
πρόσωπα αυτά καθαυτά δεν 
εμπίπτουν σε κάποια εκ των 
περιπτώσεων του άρθρου 57 του 
ν.3978/11 (π.χ. πιστοποιητικά 
πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης 
του νομικού προσώπου). 

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν 
από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς 
προκειμένου να αποδείξουν την προσωπική τους 
κατάσταση και την επαγγελματική τους επάρκεια, 
σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 65 του ν.3978/11, 
καθορίζονται στο ΓΟ-9 παρ. 1.2 και τους ΕΟ-9 παρ. 
9.1.2. Ειδικότερα δε στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αυτά 
εξειδικεύονται σαφώς στον ΓΟ-9 παρ. 1.2.3. 

9 Ποιος εκ των ΓΟ-9 παρ. 1.2.4-1.2.6 
και ΕΟ-9 παρ. 9.1.3 που αφορούν 
στα δικαιολογητικά χρηματο-
οικονομικής επάρκειας των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
υπερισχύει, καθόσον ο ΓΟ 
προβλέπει την προσκόμιση ενός ή 
περισσοτέρων εκ των 3 
δικαιολογητικών ενώ ο αντίστοιχος 
ΕΟ καθορίζει 2. 

Σύμφωνα με το ΓΟ-3 παρ. 2.2, οι ειδικοί όροι της 
παρούσας (διακήρυξης) υπερισχύουν των γενικών 
όρων αυτής. 

10 Ποιος εκ των ΓΟ-9 παρ. 1.3 και ΕΟ-9 
παρ. 9.1.4 που αφορούν στα 
δικαιολογητικά τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
υπερισχύει, καθόσον ο ΓΟ 
προβλέπει την προσκόμιση ενός ή 
περισσοτέρων εκ των 11 
δικαιολογητικών ενώ ο αντίστοιχος 
ΕΟ καθορίζει 3. 

Σύμφωνα με το ΓΟ-3 παρ. 2.2, οι ειδικοί όροι της 
παρούσας (διακήρυξης) υπερισχύουν των γενικών 
όρων αυτής. 

11 Εάν στην τεχνική προδιαγραφή 
αλεξιπτώτου στατικού ιμάντα, όπου 
γίνεται αναφορά στην αρτάνη νοείται 
η τύπου ΙΙΙ (παρ. 1.2.3 α/α 5) ή 
τύπου ΙΙ (παρ. 2.3.1.5.7, 2.3.1.5.10, 
κ.ο.κ.). 

Ο ζητούμενος τύπος αρτάνης (parachute cord) είναι ο 
τύπου ΙΙ, αντί του τύπου ΙΙΙ που εκ παραδρομής 
αναγράφηκε στον πίνακα της παρ. 1.2.3 (α/α 5) και 
στο Παράρτημα «Β» της τεχνικής προδιαγραφής του 
αλεξιπτώτου στατικού ιμάντα. Οι προδιαγραφές της 
αρτάνης θα πρέπει να συμμορφώνονται με την PIA-
C-5040 που αντικατέστησε την MIL-C-5040H ή 
νεότερη αυτής. 

12 Εάν το ύψος της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας που 
καθορίζεται στον ΕΟ-9 παρ. 9.1.3 για 
να αποδείξει ο υποψήφιος, με 
κατάθεση των προβλεπόμενων 

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, 
υφίσταται δυνατότητα προμήθειας των υλικών 
διαιρετή κατά είδος. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση 
που ένας οικονομικός φορέας πρόκειται να 
συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια μιας 
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δικαιολογητικών, τη χρηματο-
οικονομική του επάρκεια, ορίζεται με 
βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
της κάθε προμήθειας χωριστά, στην 
περίπτωση που συμμετέχει μόνο για 
τη μια εκ των δύο παρτίδων. 

εκ των δύο παρτίδων (αλεξίπτωτα στατικού ιμάντα ή 
ελεύθερης πτώσης), το ύψος της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας που καθορίζεται στον ΕΟ-
9 παρ. 9.1.3 προκειμένου να αποδείξει ο υποψήφιος 
τη χρηματο-οικονομική του επάρκεια, καθορίζεται με 
βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη της κάθε 
προμήθειας χωριστά. 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
Ανχης (ΠΖ) Σπυρίδων Γεωργίου 
    Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

Κυριάκος Κυριακίδης 
Γενικός Διευθυντής 
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