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ΘΕΜΑ :  Προκήρυξη Διαγωνισμού 04/2019 (2η Δημοσίευση), για την Προμήθεια 

Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων  
 

ΣΧΕT. :   α. Ν.3978/2011 
  β. Φ.093/197/47288/Σ.12267/17 Ιουλ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
  γ. Φ.093/289/69867/Σ.18936/01 Νοε 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
  δ. Φ.093/290/69947/Σ.18960/01 Νοε 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
  ε. Φ.093/50/15235/Σ.4495/28 Φεβ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
  στ. Φ.093/106/26110/Σ.7492/23 Απρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
  ζ. Το από 06-05-20 Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της  
   Εταιρείας European Air Support Ltd. 
  
 1. Σε συνέχεια των (α) έως (στ) σχετικών και κατόπιν των ερωτημάτων του 
(ζ) σχετικού από υποψήφιο οικονομικό φορέα για το διαγωνισμό θέματος, 
παρέχονται οι παρακάτω απαντήσεις – διευκρινήσεις: 
 
  α. Ερώτηση 1η: 
 
   Στην παράγραφο 4.2 (σελ Α-34) των Γενικών Όρων (Παράρτημα 
«Α») προβλέπεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παραδώσει εκτός των άλλων, στην αρμόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης 
Υλικών (ΑΥΚΥ), τους κατά ΝΑΤΟ κωδικούς κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας στην περίπτωση που ο κατασκευαστής – 
υποκατασκευαστής δεν έχει κωδικούς ΝΑΤΟ εκ των προτέρων, μπορεί να αρχίσει 
τις ενέργειες απόκτησης των κωδικών ΝΑΤΟ μετά την υπογραφή της σύμβασης; 
 
   Απάντηση 1η: 
 
   Στην παράγραφο 4.1 (σελ Α-34) των Γενικών Όρων (Παράρτημα 
«Α») καθορίζεται ότι: «Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του 
διαγωνισμού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ, 
προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή 
κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό 
προμήθεια υλικών.» 
 
   Δεδομένου του ανωτέρω και του γεγονότος ότι ο Διαγωνισμός 
04/2019, είναι συμφωνία πλαίσιο, οι ενέργειες απόκτησης των κωδικών ΝΑΤΟ εκ 
μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα λάβουν χώρα από την κοινοποίηση της 
κατακυρωτικής απόφασης και προ της υπογραφής της 1ης εκτελεστικής σύμβασης. 
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  β. Ερώτηση 2η: 
 
   Στην παράγραφο 12.12 (σελ. Β-18) των Ειδικών όρων (Παράρτημα 
“Β”) προβλέπεται ότι  η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική 
τιμολόγηση των επιμέρους συμβατικών αντικειμένων. Παρακαλούμε διευκρινίστε 
μας αν ο Πίνακας της παραγράφου 8.9.5.1.2 αναφέρεται στα επί μέρους 
συμβατικά αντικείμενα του εφεδρικού αλεξιπτώτου στα οποία θα γίνει η αναλυτική 
τιμολόγηση. 
 
   Απάντηση 2η: 
 
   Η παράγραφος 8.9.5.1.2 των ΕΟ, αναφέρεται στη βασική σύνθεση 
του εφεδρικού αλεξιπτώτου και όχι σε επιμέρους συμβατικά αντικείμενα. 
 
  γ. Ερώτηση 3η: 
 
   Στην παράγραφο 15.11.1 (σελ. Β-18) των Ειδικών όρων (Παράρτημα 
“Β”) προβλέπεται ότι για κάθε προσφερόμενο είδος/σύνθεση, θα υποβάλλεται 
ανεξάρτητο Φύλλο Συμμόρφωσης με την αντίστοιχη βιβλιογραφία (τεχνικά 
εγχειρίδια, διαφημιστικά φυλλάδια – Brochures, κλπ). Παρακαλούμε διευκρινίστε 
μας αν το Εφεδρικό Αλεξίπτωτο είναι ξεχωριστό είδος, δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή για τα Εφεδρικά αλεξίπτωτα 
προκειμένου να υποβληθεί ανεξάρτητα Φ.Σ. 
 
   Απάντηση 3η: 
 
   Το εφεδρικό αλεξίπτωτο αποτελεί τμήμα της βασικής σύνθεσης του 
κυρίου αλεξιπτώτου, όπως αυτό αναλύεται και  στην ΠΕΔ-Α-00161 «Κύριο 
Αλεξίπτωτο Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικού». Δεν απαιτείται ξεχωριστό φύλλου 
συμμόρφωσης. 
 
  δ. Ερώτηση 4η: 
 
   Στην παράγραφο 4.11.1.1.2 (σελ. 19) της Τεχνικής Προδιαγραφής 
προβλέπεται ότι θα υποβληθεί μαζί με την Οικονομική Προσφορά θα υποβληθεί 
και προσχέδιο εν συνεχεία υποστήριξης σύμφωνα με υπόδειγμα του ΓΕΣ. Στην 
διακήρυξη που παραλάβαμε από την Υπηρεσία σας, δεν μας δόθηκε το εν λόγω 
υπόδειγμα. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν θα σας υποβάλλουμε προσχέδιο εν 
συνεχεία υποστήριξης χωρίς το εν λόγο υπόδειγμα. 
 
   Απάντηση 4η: 
 
   Θα πρέπει να μας υποβάλλεται το προσχέδιο εν συνεχεία 
υποστήριξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.  
 
  ε. Ερώτηση 5η: 
 
   Στην παράγραφο 19α του Παραρτήματος “Β” της Τεχνικής 
Προδιαγραφής (σελ. 78) αναγράφει ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
(στην οικονομική προσφορά), κατ΄ ελάχιστο, τα στοιχεία (όπως αναλύονται στο 
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Παράρτημα «Ζ»), σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής των υπό προμήθεια υλικών. 
Επειδή στην Τ.Π της διακήρυξης που παραλάβαμε δεν υφίσταται Παράρτημα «Ζ», 
παρακαλούμε διευκρινίστε μας σχετικά. 
 
   Απάντηση 5η: 
 
   Τα τεχνοοικονομικά στοιχεία αξιολόγησης του κόστους κύκλου ζωής 
αναλύονται στο Παράρτημα «Γ» της εν λόγω ΠΕΔ. 
 
  στ. Ερώτηση 6η: 
 
   Στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος “Γ” της Τεχνικής 
Προδιαγραφής (σελ. 92) αναγράφει ότι Βασικά παρελκόμενα του υπό προμήθεια 
αλεξιπτώτου είναι ο Ατομικός εξοπλισμός αλεξιπτωτιστή  τα Γενικά Υλικά 
Αλεξιπτώτου και τα Αναλώσιμα Υλικά. Παρακαλούμε, προς αποφυγή 
παρανοήσεως, ενημερώστε μας αν θα υποβάλουμε προσφορές και για τα 
ανταλλακτικά αυτά. 
 
   Απάντηση 6η: 
 
   Στην εν λόγω παράγραφο αναγράφεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός 
φορέας οφείλει να υποβάλει προσφορά για τα είδη του πίνακα του Παραρτήματος 
«Γ» της ΠΕΔ (σελ . 89) τα οποία θεωρεί ως βασικά παρελκόμενα του υπό 
προμήθεια αλεξιπτώτου, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
επιχειρησιακή αξιοποίησή του από το προσωπικό της   Υπηρεσίας. Επισημαίνεται 
ότι τα προσφερόμενα στην παρούσα παράγραφο θα αποτελέσουν αντικείμενο 
περεταίρω αξιολόγησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΕΔ και δεν δεσμεύουν 
την Υπηρεσία για την αποδοχή μέρους ή του συνόλου αυτών. 
 
  ζ. Ερώτηση 7η: 
 
   Στην παράγραφο 2α του Παραρτήματος “Γ” της Τεχνικής 
Προδιαγραφής (σελ. 89) αναγράφει ότι: «CΑ (Κόστος του συνόλου του υπό 
προμήθεια ΚΑΥ):  Το κύριο αλεξίπτωτο σε πλήρη σύνθεση (έτοιμο για χρήση) σε 
συνδυασμό με την συνολική ποσότητα όπως προσδιορίζεται στην παρ. 4.8.1 της 
Προδιαγραφής». 
  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣ/ΤΑ 

1 Θόλος κυρίου αλεξιπτώτου 1 

2 Εσωτερικός σάκος συσκευασίας 1 

3 Στατικός ιμάντας μετά άγκιστρου 1 

4 Στατικός ιμάντας άνευ άγκιστρου 1 

5 Εξωτερικός σάκος συσκευασίας 1 

6 Εξάρτυση κυρίου αλεξιπτώτου 1 

7 Ιμάντες αντώσεως 1 

8 Σάκος μεταφοράς 1 

 
Στην παράγραφο 4.8.1. αναγράφεται όμως η βασική σύνθεση του αλεξιπτώτου με 
ποσότητες διαφορετικές από τις ανωτέρω αναγραφόμενες. Στην παράγραφο 8.9.5 
(σελ. Β-9) των Ειδικών όρων (Παράρτημα “B”) προσδιορίζεται ότι η απαιτούμενη 
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ποσότητα των προσφερομένων ειδών είναι αυτή του πινάκα της παραγράφου 
4.8.1 ανωτέρω. Στην παράγραφο 8.9.5.1 (σελ. Β-9) των Ειδικών όρων 
(Παράρτημα “B”) η ανωτέρω σύνθεση [της παραγράφου 2β του Παραρτήματος “Γ” 
της Τεχνικής Προδιαγραφής (σελ. 89)] αναφέρεται και πάλι ως «Βασική Σύνθεση». 
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας:   
1.  Ποια είναι η πλήρης και ποια η βασική σύνθεση του αλεξιπτώτου και με ποια 
σύνθεση θα προσδιοριστεί ο κατάλογος των υλικών με ανταλλακτικά & εξοπλισμό 
της αρχικής υποστήριξης της παραγράφου 8.9.5.2 (σελ. Β-9) των Ειδικών όρων 
(Παράρτημα “B”) της διακήρυξης.  
2.   Αν υπερισχύει η παρ. 8.9.5.1 (σελ. Β-9) των Ειδικών όρων σύμφωνα με παρ. 
8.9.3 αυτής. 
 
   Απάντηση 7η: 
 
   Η σύνταξη των ΠΕΔ έχει ως σκοπό το γενικό τεχνικό προσδιορισμό 
του υλικού. Για τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης προμήθειας, ισχύουν πάντα τα 
αναγραφόμενα στους ΕΟ. Διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα στους ΕΟ, 
υπερισχύουν πάντα αυτών της ΠΕΔ. 
 
  η. Ερώτηση 8η: 
 
   Στην παράγραφο 2β του Παραρτήματος “Γ” της Τεχνικής 
Προδιαγραφής (σελ. 90) αναγράφει ότι: CΒ (Κόστος Βασικών Παρελκόμενων – 
Εξαρτημάτων): «Τα υλικά της παρ. 4.8.1 της Προδιαγραφής (βασική σύνθεση), 
εκτός των υλικών της "πλήρους συνθέσεως" και του εφεδρικού αλεξιπτώτου, δηλ. 
αθροιστικά τα υλικά του Πίνακα σε συνδυασμό με την συνολική υπό προμήθεια 
ποσότητα.»  
Στην παράγραφο 2β του Παραρτήματος “Γ” της Τεχνικής Προδιαγραφής (σελ. 90) 
αναγράφει: «Συγκεκριμένα, τα υλικά με α/α 2/2 τεμ. [επισημαίνεται ότι, ο ένας εκ 
των τριών σάκων θα πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση στη θάλασσα 
(θαλάσσια άλματα)], α/α 3 / 1 τεμ, α/α 4 / 7 τεμ και α/α 8 / 1 τεμ.» Παρακαλούμε 
διευκρινίστε μας ποια είναι τελικά η πλήρης σύνθεση του κυρίως και εφεδρικού 
αλεξιπτώτου, τι σχέση έχει με την προσφερόμενη ποσότητα και πως θα 
προσδιοριστεί ο κατάλογος των υλικών με ανταλλακτικά & εξοπλισμό της αρχικής 
υποστήριξης της παραγράφου 4.11.1.2.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
 
   Απάντηση 8η: 
 
   Η σύνθεση κυρίως και εφεδρικού αλεξιπτώτου είναι αυτή που 
αναγράφεται στους ΕΟ, σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα στην απάντηση 7 του 
παρόντος. Στην παράγραφο 4.11.1.2.1 (αρχική Υποστήριξη) της ΠΕΔ, αναλύεται 
λεπτομερώς η υποχρέωση του προμηθευτή να υποβάλει κατάλογο με 
ανταλλακτικά, εξοπλισμό αρχικής υποστήριξης όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα 
στοιχεία του ΚΚΖ με γενικό συμβολισμό C2, κατάλογο με παρελκόμενα υλικά και 
μέσα για τη συντήρηση 1ου έως και 5ου κλιμακίου και κατάλογο με αναλώσιμα   
(περόνες ασφαλείας, άγκιστρα, νήμα αποσπάσεως, αρτάνη κλπ), εργαλεία, ειδικά 
εργαλεία, εργαλεία συσκευασίας, φωσφορίζοντες σφαιριδιόσακους, διαχωριστές 
αρτανών, μηχανές, συσκευές ελέγχου – συντήρησης κλπ (εφόσον κρίνονται 
αναγκαία από τον κατασκευαστικό οίκο) για τη συντήρηση των υλικών κατά 
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κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο συντηρήσεως), συσκευασία αλεξιπτώτων και εκτέλεση 
αλμάτων. 
 
  θ. Ερώτηση 9η: 
 
   Στην Βασική σύνθεση του Εφεδρικού αλεξιπτώτου των Ειδικών όρων 
(παρ. 8.9.5.1.2) αναγράφεται: «Λοιπός εξοπλισμός (άγκιστρα, κλπ). Παρακαλούμε, 
προς αποφυγή παρανοήσεως, ενημερώστε μας με τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά 
που θα περιέχονται στον εξοπλισμό αυτόν καθώς και την αντίστοιχη ποσότητα. 
 
   Απάντηση 9η: 
 
   Η βασική σύνθεση του εφεδρικού αλεξιπτώτου περιλαμβάνει το θόλο 
του αλεξιπτώτου, τον εξωτερικό σάκο συσκευασίας και τον λοιπό εξοπλισμό 
(άγκιστρα τεμ. 2, λαβή ενεργοποίησης τεμ. 1 και πιλότο τεμ. 1). 
 
  ι. Ερώτηση 10η: 
 
   Στην παράγραφο 4.11.1.2.1.1.2 της Τεχνικής Προδιαγραφής 
προβλέπεται ότι: «…..Υποχρεωτικά να υποβληθεί αναλυτική τεχνοοικονομική 
προσφορά (πρόταση με αναλυτικά σχέδια / προδιαγραφές) για τα υλικά όπως 
αναφέρονται ως «ενδεικτικά» στα στοιχεία του ΚΚΖ με συμβολισμό C6CΓ.». Στο 
ΚΚΖ του Παραρτήματος “Γ” της Τεχνικής Προδιαγραφής δεν υπάρχει συμβολισμός 
C6CΓ. Στον συμβολισμό C6 του Παραρτήματος “Γ” της Τεχνικής Προδιαγραφής 
περιέχονται κόστος δασμών, Κόστος Πρόσθετης Φορολογίας και κόστος δαπανών 
που δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμιά κατηγορία υπολογισμών του Λογιστικού 
Μοντέλου. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας σχετικά, δεδομένου ότι τα ανωτέρω 
κόστη στον συμβολισμό C6 δεν περιέχουν υλικά.  
 
   Απάντηση 10η: 
 
   Στην παράγραφο 6γ του Παραρτήματος «Γ» της ΠΕΔ, αναγράφεται ο 
συμβολισμός C6CΓ και περιλαμβάνει όσες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται σε 
καμία κατηγορία υπολογισμών του λογιστικού μοντέλου. 
 
  ια. Ερώτηση 11η: 
 
   Στις Γενικές απαιτήσεις, και στα Παραρτήματα «Β» & «Γ» της 
Τεχνικής Προδιαγραφής προβλέπονται: Κατάλογος των αναλωσίμων λειτουργίας, 
συσκευασίας και συντήρησης του αλεξιπτώτου, Εκπαίδευση Προσωπικού, Τεχνική 
Υποστήριξη, Βιβλιογραφία, και λοιπές υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται στους 
Ειδικούς όρους.  Επειδή στην παράγραφο  8.9.3 των Ειδικών όρων αναγράφεται 
μόνον η περίπτωση των διαφοροποιήσεων μεταξύ  Ειδικών όρων και Τεχνικής 
Προδιαγραφής, παρακαλούμε διευκρινίστε μας σχετικά με τις περιπτώσεις όπου 
στην Τεχνική προδιαγραφή προβλέπονται συμπληρωματικές υποχρεώσεις 
(ανταλλακτικά – υπηρεσίες – έγγραφα) και στους Ειδικούς όρους δεν 
προβλέπονται. Υπερισχύει η παρ. 8.9.3 (σελ. Β-8) των Ειδικών όρων;   
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   Απάντηση 11η: 
 
   Όπως προαναφέρθηκε ισχύουν τα αναγραφόμενα στους ΕΟ. 
 
  ιβ. Ερώτηση 12η: 
 
   Στην παράγραφο 19 α (2)(ζ)3/ του Παραρτήματος “Β” της Τεχνικής 
Προδιαγραφής (σελ. 82) αναγράφει ότι οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι συντήρησης, 
επισκευών και παραμονής της λέμβου και των απαρτίων, εκτός επιχειρησιακής  
διαθεσιμότητας,………….  Παρακαλούμε διευκρινίστε μας σχετικά.   
 
   Απάντηση 12η: 
 
   Εννοείται οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι συντήρησης, επισκευών και 
παραμονής των αλεξιπτώτων και των απαρτίων. 
 
 2. Το παρόν έγγραφο, αποστέλλεται στις εταιρείες και ηλεκτρονικά. 
 
 3. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης, Επιτελής 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, τηλ. 210 7466152. 
 
                   
Ακριβές Αντίγραφο                               
 
 
   
 
Ανχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης 
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ–ΣΞ  

Θεόδωρος Λάγιος 
Γεν. Διευθυντής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Κα Πολυξένη Μπανιά – Κο Κατσικάρη Γρηγόριο (Αντιπροσώπους Ελλάδος της 
εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ) 
Λεωφόρος Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, ΤΚ 11526, Αθήνα 
Κο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου (Αντιπρόσωπο Ελλάδος της εταιρείας 
BRUGGEMANN GMBH & CO.KG) 
Πλάτωνος 11 & Σιατίστης, ΤΚ 10441, Αθήνα 
Κο Γεώργιο Μερτινό (Αντιπρόσωπο Ελλάδος εταιρείας VΙΤΑL PARACHUTE ΙΝC) 
Αλκιβιάδου 109, Τ.Κ 18532, Αθήνα 
Κο Παναγιώτης Γιαννούτσο (Αντιπρόσωπο Ελλάδος εταιρείας VERTICAL DO 
PONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAQUEDAS LTDA) 
Κρέσνας 48, ΤΚ 11362, Αθήνα 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ – ΔΑΩΔΠ 
ΓΕΣ/Γ1 – ΔΕΔ 
Ανχη (ΤΧ) Νικηφόρο Πατεράκη (Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού) 
Ανχη (ΠΖ) Βασίλειο Ζώτο (Πρόεδρο Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων) (ΕΤΑ) 


