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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03/2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑ 
ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ 

 

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

 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  Ποια είναι τα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας που 
απαιτούνται από τους 
κατασκευαστικούς οίκους; 
Ο κατασκευαστικός οίκος 
πρέπει να καλύπτει όλα τα 
αναφερόμενα στην παρ.1.2.2 
του ΕΟ-1 πρότυπα; 
 

 Στον ΕΟ-1 και συγκεκριμένα στην παρ. 1.2.2 αναφέρονται τα 
πρότυπα διαφόρων τύπων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση 
των τεχνικών εγγράφων της σύμβασης. Τα πρότυπα / απαιτήσεις που 
αναλύονται στις παρ. 1.2.2.2 (EN/AS 9100:2003 σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας για την αεροδιαστημική βιομηχανία), παρ. 1.2.2.3 [EASA 
21.A.G για την έγκριση σχεδίασης και παραγωγής του κατασκευαστικού 
οίκου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας 
European Aviation Safety Agency (EASA)] και παρ. 1.2.2.4 [FAA 
Technical Standard Order (TSO) ή EASA European Technical Standard 
Order (ETSO), για τα απάρτια του αλεξιπτώτου όπου προβλέπεται] 
παραπέμπουν στους παρακάτω κανονισμούς της ΕΕ: 
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την 
κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ. 
 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής της 3ης 
Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για 
την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση 
αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και 
εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και 
παραγωγής. 
 
 Στον ΕΟ-2 και συγκεκριμένα στην παρ. 2.1.7 αναφέρεται ο όρος 
«Πιστοποιητικά (CERTIFICATES) Ποιότητας» ως έγγραφη βεβαίωση 
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. 
 
 Στον ΕΟ-8 και συγκεκριμένα στην παρ. 8.15 προσδιορίζονται επ’ 
ακριβώς και με σαφήνεια οι «Όροι Διαχείρισης Ποιότητας», ήτοι: 
 - Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008 εν ισχύ ή 
πιστοποιητικό ισοδύναμου συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα 
με το άρθρο 61 του ν.3978/11. 
 - Άσκηση διαδικασιών (από τον κατασκευαστή) Κρατικής 
Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το NATO AQAP 2070: MUTUAL 
GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE (GQA). 
 - Κατά την υλοποίηση της προμήθειας ο κατασκευαστής θα 
τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας, με διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του NATO 
AQAP 2120: NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR 
PRODUCTION. 
 - Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές 
με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ποιότητας (Quality Plan) που θα συντάξει ο 
Προμηθευτής / Κατασκευαστής σύμφωνα με το NATO AQAP 2105: 
NATO REQUIREMENTS FOR DELIVERABLE QUALITY PLANS. 
 - Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοση 
τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC) 
που θα εκδοθεί από τον Προμηθευτή / Κατασκευαστή και θα 
προσυπογραφεί από τον αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης 
Ποιότητας της χώρας του Προμηθευτή / Κατασκευαστή. 
 
 Σύμφωνα με το ν.3978/11, άρθρο 61: 
 - Η αναθέτουσα αρχή, όταν απαιτεί την προσκόμιση 
πιστοποιητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
εγκεκριμένους οργανισμούς και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ 
μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων που εφαρμόζονται 
από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, παραπέμπει σε συστήματα 
διαχείρισης ποιότητας βασιζόμενα στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και 
πιστοποιούμενα από ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαπίστευση και 
πιστοποίηση. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς που 
εδρεύουν σε άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 - Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
για ισοδύναμα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τα οποία 
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. 
 
 Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι: 
 - Πιστοποιητικό (για υποβολή) αποτελεί το ISO 9001. 
 - Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τα οποία δύναται να 
προσκομίσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας απαιτείται να είναι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 8.15 του ΕΟ-8, ενώ η αναθέτουσα 
αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
εγκεκριμένους οργανισμούς.  
 - Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη απαίτηση ορίζεται σαφώς στην 
παρ. 8.15.5 του ΕΟ-8, όπως τα υπό προμήθεια αλεξίπτωτα θα 
συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC) που θα εκδοθεί από τον 
Προμηθευτή / Κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από τον αρμόδιο 
Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του 
Προμηθευτή / Κατασκευαστή. 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2.  Παρακαλούμε όπως 
διευκρινίσετε την 
υποπαράγραφο 9.1.5 του ΕΟ-9 
και ειδικότερα τον όρο 
«αναφορά με το σύνολο των 
στοιχείων που απαιτούνται στο 
ΓΟ-9». 

Δεν απαιτείται διευκρίνιση σχετικά με την παρ. 9.1.5 του ΕΟ-9 καθόσον 
τα αναφερόμενα στο ΓΟ-9 στοιχεία που οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
συμπεριλάβουν στο φάκελο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, 
κρίνονται σαφή και επαρκή. Δηλαδή, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
οφείλει να υποβάλει για έλεγχο το σύνολο των προβλεπόμενων  
εγγράφων ανάλογα με τον τύπο, την κατηγορία, το είδος της 
επιχείρησης, κ.λπ., όπως αναφέρεται στο ΓΟ-9. 
 

3.  Πότε θα πρέπει να 
υπογραφούν και θεωρηθούν 
ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής οι απαιτούμενες 
υπεύθυνες δηλώσεις; 
 

Για την υπογραφή και την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής επί των 
υπεύθυνων δηλώσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του 
ν.4250/14 και συγκεκριμένα, οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει 
να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε 
προκήρυξη: 
 - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. 
 - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, να δηλώνεται ότι, μέχρι και 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην 
κείμενη νομοθεσία καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν 
σχετικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία, δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην 
κείμενη νομοθεσία, κατάσταση. 
 - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, να αναλαμβάνεται η 
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της 
Προκήρυξης / Διακήρυξης και τις προϋποθέσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 

4.  Απαιτείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών σχετικών με τη 
συμμόρφωση συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Γίνεται αποδεκτή ένορκη 
βεβαίωση προς την εν λόγω 
συμμόρφωση; 

Όπως προκύπτει και από τους Ειδικούς Όρους, δεν απαιτείται η 
απόδειξη εφαρμογής προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο της συμφωνίας / σύμβασης (κατασκευή υλικών 
αλεξιπτωτισμού) και για το λόγο αυτό δεν προσδιορίζεται.  
 

5.  Για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής επάρκειας 
και της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας της 
εταιρείας αρκεί η προσκόμιση 
των αναφερόμενων στις 
υποπαραγράφους 9.1.3. και 
9.1.4 του ΕΟ-9; 

Σε ότι αφορά την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας ο 
οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι, αθροιστικά κατά την 
προηγούμενη τριετία οικονομικής χρήσης, διαθέτει κύκλο εργασιών 
τουλάχιστον ίσο με το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της Συμφωνίας 
Πλαίσιο. 
Σε ότι αφορά την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 
δεν απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση καθόσον τα αναγραφόμενα στον 
ΕΟ-9 και ΓΟ-9 κρίνονται σαφή και επαρκή.  
 



-4- 
 

./. 
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6.  Στην προκήρυξη αναφέρεται 
ότι «Η δαπάνη της σύμβασης 
θα χρηματοδοτηθεί από 
πιστώσεις του Τριετούς 
Κυλιόμενου Προγράμματος 
Πληρωμών και Παραλαβών 
Αμυντικού Υλικού και 
ειδικότερα του 
Υποπρογράμματος 
«Προμήθεια Αλεξιπτώτων 
Στατικού Ιμάντα και Ελεύθερης 
Πτώσης» συνολικού 
προϋπολογισμού 8.810.000 
€». Ο προϋπολογισμός αφορά 
μόνο το διαγωνισμό 03/2016 ή 
και τον 04/2016; 

Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αφορά μόνο στο διαγωνισμό υπ’ 
αριθ. 03/2016 «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Στατικού Ιμάντα μετά των 
εφεδρικών». Η αναγραφή και των δυο τύπων αλεξιπτώτων στον τίτλο 
του υποπρογράμματος γίνεται για λογιστικούς λόγους, καθότι με τον 
γενικό τίτλο που περιλαμβάνει και τους δυο τύπους προσδιορίζεται το εν 
λόγω υποπρόγραμμα στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Πληρωμών και 
Παραλαβών Αμυντικού Υλικού. 
 

7.  Παρακαλούμε όπως 
διευκρινίσετε τις απαιτήσεις του 
κανονισμού REACH και την 
έκταση στην οποία απαιτείται 
από την Υπηρεσία σας. 

Αφορά στη συμμόρφωση, σε όση έκταση απαιτείται, με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/45/EΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, 
καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της 
Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 
Διευκρινίζεται ότι, με Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη κατά τα 
προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους, ο κατασκευαστής υποχρεούται 
να δηλώσει την συμμόρφωσή του ή τη μη απαίτηση συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστημένη η γραμμή παραγωγής του. 

8.  Στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού αναφέρεται 
συνολικός προϋπολογισμός 
8.810.000 €, ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί και στα 
αναφερόμενα στην παρ. 8.10.2 
(ΕΟ-8) συμπεριλαμβανομένου 
του πίνακα και τα οποία 
αφορούν στην προμήθεια των 
C2CA,C2CB και C2CΓ του 
πίνακα της παρ.8.9.5.6 (ΕΟ-8). 
Παρακαλούμε να μας 
διευκρινίσετε για τα λοιπά 
αναφερόμενα στον πίνακα, 
γιατί ενώ υπάρχει αναφορά ότι 
η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για 
την υλοποίηση/προμήθειά 
τους, σε προηγούμενες 
παραγράφους αφενός δεν 
υπάρχουν σχετικές 
διευκρινίσεις, αφετέρου γίνεται 
παραπομπή στην ΠΕΔ-Α-

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποπρογράμματος αφορά στην 
προμήθεια των συγκεκριμένων αλεξιπτώτων (κύριου και εφεδρικού), 
καθώς επίσης και αναφερόμενων (κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 
2.β. του άρθρου 75 του ν.3883/10) στοιχείων του συνολικού κόστους 
κύκλου ζωής (ΚΚΖ), ήτοι, αρχική και η εν συνεχεία υποστήριξη του υπό 
προμήθεια υλικού και πιο συγκεκριμένα: συντήρηση, ανταλλακτικά, 
εκπαίδευση και παρελκόμενα έργα υποδομής. 
 
 Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι, τα προσδιοριζόμενα 
στοιχεία του ΚΚΖ με συμβολισμό: 
 - C2CA και C2CB αφορούν αποκλειστικά τα υπό προμήθεια 
υλικά. 
 - C2Γ, C2CΣΤ, C2CΖ και C3CΥΠ αφορούν στην αρχική 
υποστήριξη. 
 - C4CκλΕΠ και C4CA αφορούν στην εν συνεχεία υποστήριξη. 
 - C2CΔ και C2CΕ αφορά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του 
προσωπικού. 
 - C6CΓ1, C6CΓ2, C6CΓ3, C6CΓ4, C6CΓ5, C6CΓ6, C6CΓ7, 
C6CΓ8 και C6CΓ9 αποτελούν παρελκόμενα έργα υποδομής και όχι 
ανεξάρτητα κατασκευαστικά έργα με ξεχωριστό προϋπολογισμό. 
  
 Στο συνολικό προϋπολογισμό του υποπρογράμματος 



-5- 
 

./. 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

00161/Έκδοση 1η και δεν 
υπάρχουν οι σχετικές 
πιστώσεις, όπως προκύπτει 
από την παρ. 2 της 
προκήρυξης. 
 

συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του ΚΚΖ. Η αναγραφή στην παρ. 
8.9.5.6 της φράσης «…η Υπηρεσία ΔΕΝ δεσμεύεται για την υλοποίηση / 
προμήθειά τους …» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ακριβώς 
προηγούμενη παρ.  8.9.5.5 στην οποία σαφώς καθορίζεται ότι: «Η 
Αναθέτουσα Αρχή, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, έχει δικαίωμα 
να 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». 
  
 Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι, μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΟ-18, η Υπηρεσία 
με την υποχρέωση να μην υπερβεί τις προγραμματισμένες πιστώσεις 
της παρ. 8.10.2, δύναται να επιλέξει για προμήθεια ποσότητες του 
πίνακα της παρ. 8.9.1.2 έως +/- 30% και αντίστοιχο αριθμό υλικών 
υποστήριξης, παρεχόμενων υπηρεσιών (εκπαίδευση / πιστοποίηση) και 
παρελκόμενων έργων υποδομής με ανάλογο προγραμματισμό 
υλοποίησης / εκτέλεσης εντός της συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας 
Πλαίσιο, όπως αναφέρονται στα στοιχεία του ΚΚΖ.  

9.  Αναφέρεται, μεταξύ των άλλων 
προς προμήθεια ειδών, η 
παροχή υπηρεσιών και 
εργασιών σε υφιστάμενο κτίριο 
στη ΣΧΑΛ. Παρακαλούμε όπως 
μας διευκρινίσετε: 
 
 - Πότε μπορούμε να 
επισκεφθούμε τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις. 
 
 - Οι κατασκευές και 
επεκτάσεις θα γίνουν με 
μελέτες της αναδόχου εταιρείας 
ή με μελέτες της υπηρεσίας 
σας; 
 
 - Ποιος θα παρέχει την 
άδεια για τις εν λόγω εργασίες; 
 
 - Ποιες είναι οι 
απαιτήσεις σας αναφορικά με 
την εργολήπτρια εταιρεία 
κατασκευής και με ποιες 
διαδικασίες θα της ανατεθούν 
οι εργασίες; 
 
 - Πώς θα γίνει η 
πληρωμή για τις αναφερόμενες 
εργασίες, ποιες οι εγγυητικές 
και τι εγγύηση κατασκευής και 
καλής λειτουργίας θα 
απαιτηθούν; 
 

 Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις προβλέπεται στην παρ. 8.8.4 και 
προγραμματίζεται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με τον 
επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΣ/ΔΕΔ), κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος, 
στο οποίο δύναται να προταθούν 2 – 3 εναλλακτικές ημερομηνίες. 
 
 Οι απαιτήσεις των παρελκόμενων έργων υποδομής αναλύονται 
στην παρ. 8.9.5.6 (ΕΟ-8) και στις συνημμένες στο παρόν τεχνικές 
περιγραφές. 
 
 Οι άδειες εκτέλεσης εργασιών αποτελούν ευθύνη της Υπηρεσίας. 
 
 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 Γενικούς Όρους 
περί «υπεργολάβου» - «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. 
 
 Ότι αφορά στις πληρωμές και στις εγγυητικές επιστολές, αποτελεί 
θέμα  της / -ων εταιρείας / -ών υπεργολαβίας με τον κύριο ανάδοχο 
(κατασκευαστή αλεξιπτώτων). Ο κύριος συμβαλλόμενος δύναται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις στην παρ. 58.2 του ΕΟ-58, να αιτηθεί τις 
πληρωμές των παρελκόμενων έργων υποδομής κατά τις προβλέψεις 
του ν.4412/16 που έχει αντικαταστήσει τον αναφερόμενο ν.3669/08. 
 
 Οι απαιτήσεις εγγυήσεων κατασκευής και καλής λειτουργίας των 
παρελκόμενων έργων υποδομής αναλύονται στην παρ. 8.9.5.6 των ΕΟ 
(σελ. Β-11 έως Β-13) και στις συνημμένες τεχνικές περιγραφές. 
 
 Επίσης διευκρινίζονται τα εξής: 
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 - 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 στην 
προμήθεια / τοποθέτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κύριας 
σύμβασης προμήθειας των αλεξιπτώτων που θα εκτελεστεί από τον 
τελικό ανάδοχο ή από δηλωθέν κατά τις προβλέψεις των Γενικών και 
Ειδικών Όρων «υποσυμβαλλόμενο». 
 - 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 (ΕΟ-
8, παρ. 8.9.5.6)] και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται σύμβαση προμηθειών.  
 - 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.  
 - Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των Ειδικών Όρων 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 την Διακήρυξη, τους ΓΟ και ΕΟ, καθώς και 
τις Κατευθυντήριες Οδηγίες υπ. αριθ. 10 και 14 της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
αντίστοιχα. 

10.  Στους πίνακες C2CA και C2CB 
υπάρχει ανάλυση της βασικής 
σύνθεσης μονάδας 
αλεξιπτώτου και των βασικών 
παρελκομένων – εξαρτημάτων, 
οι οποίοι διαφέρουν σε σχέση 
με τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο 4.8.1 της ΠΕΔ-Α-
00161/Έκδοση 1η. Ταυτόχρονα 
στην παράγραφο 4.8.2 της 
ΠΕΔ αναφέρεται ότι «Δεν 
απαιτείται ανάλυση για τα 
παρελκόμενα καθόσον 
προβλέπεται η υποβολή 
σχετικής πρότασης του 
κατασκευαστικού οίκου. 
Κατόπιν των παραπάνω 
παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινίσετε: 
- Ποια η βασική σύνθεση του 
αλεξιπτώτου; 
- Ποια τα παρελκόμενα που 
απαιτούνται; 
 

 Η παρ. 4.8 «Παρελκόμενα» της ΠΕΔ-Α-161/Έκδοση 1η (σελ.18) έχει 
δυο υποπαραγράφους: 
  
 - Στην πρώτη υποπαράγραφο 4.8.1 αναγράφονται τα υλικά / 
απάρτια που επιθυμεί η Υπηρεσία να προμηθευτεί με το κάθε 
αλεξίπτωτο. Τα είδη αυτά αναλύονται στην παρ. 8.9.5.6 των ΕΟ με 
συμβολισμό C2CΑ: Βασική σύνθεση μονάδας αλεξιπτώτου και C2CΒ: 
Βασικά Παρελκόμενα – Εξαρτήματα. Δηλαδή, αθροιστικά τα είδη C2CΑ 
και C2CΒ αντιστοιχούν στη «βασική σύνθεση του κάθε αλεξίπτωτου». 
 Διευκρινίζεται ότι, ο λόγος για τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη 
διάκριση είναι για να επιτευχθεί αντικειμενική αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς, καθότι όπως αναφέρεται στην παρ. 18.2 (ΕΟ-
18) ένα από τα κριτήρια / παραμέτρους αξιολόγησης της προσφοράς 
είναι η τιμή C2CA, όπου η Υπηρεσία προσδιορίζει μόνο το αλεξίπτωτο, 
χωρίς τα επιθυμητά επιπλέον παρελκόμενα, τα οποία ενδεχομένως θα 
«αλλοίωναν» το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. 
 
 - Στη δεύτερη υποπαράγραφο 4.8.2. γίνεται μνεία για 
παρελκόμενα κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης του 
κατασκευαστικού οίκου. Η εν λόγω πρόβλεψη είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τα αναφερόμενα στις παρακάτω παραγράφους της 
ΠΕΔ:  
         - Παρ. 4.11.1.2.1.1.4, στην οποία αναφέρεται: «Διευκρινίζεται 
ότι, όλα τα προαναφερθέντα στην συγκεκριμένη υποπαράγραφο 
αποτελούν τις εκτιμώμενες ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που θα 
συνοδεύουν την προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών (αλεξιπτώτων) 
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και δεν δεσμεύει τον κατασκευαστικό οίκο για τυχόν προτάσεις 
προμήθειας νέων υλικών και μέσων (υποστήριξης), οι οποίες θα πρέπει 
να υποβληθούν αναλόγως». 
         - Παρ. 5.2.1 σύμφωνα με την οποία «Ο κάθε υποψήφιος 
οικονομικός φορέας (που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης) θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία / επιτροπή 
μαζί με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για αξιολόγηση (χρησιμοποίηση στο 
πεδίο και εγκαταστάσεις συσκευασίας) δυο (2) πλήρη αλεξίπτωτα μετά 
των εφεδρικών (τουλάχιστον κατασκευής τελευταίας 2ετίας) 
συνοδευόμενα υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ΚΔΠ, καθώς επίσης και 
με τα παρελκόμενα / απάρτια που κατά την κρίση της εταιρείας 
επαυξάνουν την «επιχειρησιακή χρήση» ή και τυχόν εναλλακτικές 
προσφορές (απάρτια διαφορετικά κατασκευασμένα από αναφερόμενα 
στην παρούσα ως «ενδεικτικά κατασκευαστικά στοιχεία») 
συνοδευόμενες με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα δείγματα, (ώστε να 
επιτευχθεί πλήρη αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων / 
επιλογών).». 
 
 Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι, η Υπηρεσία επιθυμεί τον 
μη περιορισμό στην υποβολή των προτάσεων των κατασκευαστικών 
οίκων και την υποβολή προτάσεων σύμφωνα με την εμπειρία και τις 
κατασκευαστικές δυνατότητες των εταιρειών, κατά τα προβλεπόμενα 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. 

11.  Η εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας κατά τρεις μήνες. 
Δεδομένου ότι ο απαιτούμενος 
χρόνος καλής λειτουργίας των 
αλεξιπτώτων είναι 12 έτη ή 120 
άλματα, παρακαλούμε όπως 
εξετάσετε εναλλακτικούς 
τρόπους παροχής της 
απαιτούμενης διάρκειας 
ισχύος, καθώς υπό τις 
παρούσες τραπεζο-
χρηματοοικονομικές συνθήκες 
παγκοσμίως είναι πολύ μεγάλο 
το χρονικό διάστημα της 
απαιτούμενης εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας. 

 Για τις εγγυητικές επιστολές ισχύουν τα καθοριζόμενα κατά είδος, 
στο άρθρο 33 του ν.3433/06 σε συνδυασμό με τους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. Ειδικότερα, ως προς στο περιεχόμενο 
των εγγυητικών επιστολών, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ 
των άλλων, την πρόβλεψη της παρ. 3.ζ.(3) του προαναφερθέντος  
άρθρου: «Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας 
υπηρεσίας, που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης.». 
       Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 12 του ως άνω άρθρου, ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 
3 μήνες. Σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00161/Έκδοση 1η (παρ. 4.11.1.1.1) ο 
προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία των υλικών για 12 
έτη ή 120 άλματα. Επομένως η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι συνολικά 147 μήνες. 
 
 Κατόπιν των παραπάνω, ευλόγως εννοείται ότι σε περίπτωση μη 
ύπαρξης δυνατότητας έκδοσης εγγυητικής για το σύνολο του χρονικού 
διαστήματος των 147 μηνών, ισχύει η παράταση ισχύος ή και κατά 
περίπτωση η έκδοση νέας, σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της 
υφιστάμενης. 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Κοσμάς Βούρης 
 Γενικός Διευθυντής 

Τχης (ΠΖ) Αντώνιος Ράϊκος 
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