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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί 

 
ΕΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Τεχνικά Έγγραφα  
  
  1.1. Νομοθεσία Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της 

σύμβασης της παρούσας διακήρυξης διέπεται επιπρόσθετα από την ακόλουθη  
νομοθεσία: 

    1.1.1 Με την Υ.Α. υπ. αριθ. 251642 (ΦΕΚ Β΄ 1653/4 Ιουλ 
2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο 
Δαβάκη».  

   1.1.2 Με την Υ.Α. υπ΄ αριθμ. Φ.600.14/82/285304/Σ.2437/11 
Οκτ 13/ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1 Εντολή Ενεργοποίησης του 
Υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων (Ελευθέρας και Στατικού Ιμάντα)». 

 
  1.2 Για την κατάρτιση της παρούσας ελήφθησαν υπόψη και 

γίνεται μνεία στα τεχνικά έγγραφα / άλλα πρότυπα που ακολουθούν. Διευκρινίζεται 
ότι, τυχόν τεχνικές προσφορές που θα μνημονεύουν νεότερης έκδοσης 
προδιαγραφές ή τεχνολογικά πιο σύγχρονες και αναβαθμισμένες λύσεις ή 
υφιστάμενες τυποποίησης κατά ΝΑΤΟ MIL SPECs ή  PIA SPECs, θα γίνονται 
αποδεκτές: 

 
   1.2.1 ΣΤΥΠ / STANAG 4107 περί διασφάλισης ποιότητας. 
 
   1.2.2. ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 περί 

ρήτρας κωδικοποίησης. 
 
   1.2.3 Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012 και συγκεκριμένα 

προδιαγραφές πρώτων υλών. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
στην τεχνοοικονομική του προσφορά τις προδιαγραφές ανά είδος υλικού / 
απαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής η προσφορά απορρίπτεται. Επισημαίνεται 
ότι η ποιότητα των πρώτων υλών, αποτελούν ευθύνη του πιστοποιημένου  
κατασκευαστικού οίκου. 

 
   1.2.4 Μέθοδοι Ελέγχου. Αποτελούν ευθύνη του 

πιστοποιημένου κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος οφείλει στην τεχνοοικονομική 
του προσφορά να καταθέσει τα είδη / μεθόδους ελέγχων ανά είδος υλικού / 
απαρτίου, προκειμένου η Υπηρεσία να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους για την 
αρχική πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών και την εν συνεχεία διατήρηση της 
επιχειρησιακής χρήσης αυτών. 

 
   1.2.5 ISO 9001 / 2008 “Quality Management Systems – 

Requirements” ως ισχύει. Το  εργοστάσιο  κατασκευής των  συμβατικών  υλικών 
να είναι πιστοποιημένο ή να βρίσκεται στο στάδιο της πιστοποίησης κατά ISO ή 
AQAP 
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  1.3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την αρμόδια 
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα ανωτέρω έγγραφα. Η αρμόδια 
υπηρεσία 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 
επιφύλαξη της προστασίας εγγράφων που προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τα οποία δεν είναι αποδεσμεύσιμα λόγω 
διαβάθμισής των. 

 
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»: Η υπηρεσία προμηθειών μιας 

χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ. 
 
    2.1.2 «Τεχνικά δεδομένα»: Τα σχέδια, τα πρότυπα, τις 

προδιαγραφές και ή την  τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την 
υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από τη σύμβαση.   

 
   2.1.3 «Ισοδύναμος συμβατικός όρος»: Μια συμφωνημένη 

συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

 
   2.1.4 «Εναλλακτική Προσφορά»: Η προσφορά που 

συνοδεύει την «κύρια» προσφορά. Αποτελείται από ανεξάρτητο Φύλλο 
Συμμόρφωσης (ΦΣ) με την αντίστοιχη υποστηρικτική βιβλιογραφία (εάν απαιτείται) 
και αναφέρεται σε προτεινόμενο προϊόν που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της 
τεχνικής προδιαγραφής και το οποίο «εναλλακτικό προϊόν» σε σχέση με το 
«κυρίως» προσφερόμενο προϊόν δύναται να παρουσιάζει διαφορές (διαζευκτικά ή 
αθροιστικά) στα παρακάτω: 

 
(1) Σύνθεση και απάρτια (έστω και σε πάνω ένα 

είδος). 
 
(2) Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή, είτε του συνόλου του προϊόντος, είτε μερικών από τα απάρτιά του. 
 
(3) Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές – επιδόσεις. 
 
(4) Οικονομικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει ξεχωριστά σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά, εντός του φακέλου της κύριας οικονομικής προσφοράς.  

 
(5) Αρχική και «Εν Συνεχεία» Υποστήριξη. 
 
(6) Λοιπές απαιτήσεις της συγκεκριμένης τεχνικής 
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προδιαγραφής. 
 

   2.1.5  ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ 
(Parachute Industry Association - PIA). 

 
   2.1.6   Επισκευή: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή 

φθοράς των υλικών για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
επαναχρησιμοποιήσεως. 

   
   2.1.7   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 
ταξινόμηση, τις επισκευές, τις αξιοποιήσεις, τις διασκευές και τους 
εκσυγχρονισμούς. 

              
   2.1.8 Κλιμάκια Συντήρησης: 
                       
      (1)   Συντήρηση 1ου - 2ου Κλιμακίου, η οποία εκτελείται 

από εξιδεικευμένο προσωπικό της Σχολής Αλεξιπτωτιστών. Περιλαμβάνει 
μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τμημάτων μικρών 
συγκροτημάτων ρυθμίσεις, ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις, όπως 
προβλέπεται από τα τεχνικά εγχειρίδια.  

              
               (2) Συντήρηση 3ου έως 5ου Κλιμακίου, η εργασία 

αυτή απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα και ειδικά εργαλεία και μέσα. Εκτελείται από 
ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό, με βάση τα τεχνικά 
εγχειρίδια, τεχνικές οδηγίες, ΠαΔ και λοιπές δγες, αλλά δύναται να εκτελείται και 
από προσωπικό της εταιρείας. Περιλαμβάνει επισκευή μικροσυγκροτημάτων και 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων.  

 
   2.1.9 Πιστοποιητικά (CERTIFICATES) Ποιότητας: Έγγραφη 

βεβαίωση ποιότητας ενός κατασκευαστή, παρεχόμενη από ανεξάρτητο διεθνώς 
αναγνωρισμένο οργανισμό ή αρχή. Μεταξύ των άλλων θα πρέπει στο 
πιστοποιητικό να αναγράφεται σαφώς ότι, ο συγκεκριμένος κατασκευαστικός οίκος 
διαθέτει αναγνωρισμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας (Quality Management 
System), τουλάχιστον, για σχεδίαση (Design), ανάπτυξη (Development), 
μηχανολογία (εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό - Engineering) και κατασκευή 
(Manufacture), συστημάτων αλεξιπτωτισμού (συμπεριλαμβανομένου 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).  
Επίσης, αναγνωρισμένα πιστοποιητικά αποτελούν τα: ISO 9001:2008 ή νεώτερης 
έκδοσης, UNE EN/AS 9100:2003 International Quality Management Requirements 
for the Aerospace Industry, ή νεώτερης έκδοσης, EASA 21.A.G as Design and 
Production Organization Approval by the European Aviation Safety Agency 
(EASA), AQAP 2110 NATO Quality Assurance Requirements for Design and 
Production. Για το σύνολο των απαρτίων FAA Technical Standard Order (TSO) ή 
EASA European Technical Standard Order (ETSO). 
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ΕΟ-4 Δικαίωμα συμμετοχής 
 
 4.1 Επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα από τρίτες 

χώρες στη διαδικασία  σύναψης της σύμβασης. 
 
 4.2 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει στην αίτηση 

και προσφορά τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των 
προσώπων τα οποία θα επιφορτισθούν σχετικά με τις υπηρεσίες/εργασίες που 
ορίζονται στην Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012 

 
Διαδικασία Σύναψης 

 
ΕΟ-8 Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης  
 
 8.1 Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για τη  σύμβαση της 

παρούσας διακήρυξης  είναι ο ΥΦΕΘΑ. 
 
 8.2 Αναθέτουσα Αρχή  για τη σύμβαση της παρούσας διακήρυξης 

είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 
 
 8.3 Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη 

διαδικασία για τη σύναψη της σύμβασης  είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση:  Παν. 
Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία 
Εισερχόμενης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7466123,  
FAX 210-7755188). Σημεία επαφής όπως καθορίζονται στη προκήρυξη της 
σύμβασης. 

  
 8.4 Η πραγματοποίηση της προμήθειας και της παροχής των 

υπηρεσιών διενεργείται με την κλειστή διαδικασία (άρθρο 39 του ν.3978/11) 
σύμφωνα με την Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος με στοιχεία: Φ 
.600.14/82/285304/Σ.2437/11 Οκτ 2013/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ 

 
 8.5 Η περίληψη της προκήρυξης της σύμβασης δημοσιεύεται ως 

ακολούθως:  
 
    (1)    Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
    (2) Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
 
    (3)   Στους ιστότοπους του προγράμματος «Διαύγεια» και στο 

www.mod.mil.gr 
             (4)   Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς: 
 
       (α) Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και 

εμπορικά  Επιμελητήρια. 
       (β) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών 

και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ). 
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 8.6 Οι αιτήσεις/προσφορές των Υποψηφίων μπορούν να 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την ημέρα  και 
ώρα  που θα καθορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης. 

 
 8.7 Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης με τους γενικούς και 

ειδικούς όρους της προμήθειας διατίθεται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
ακολούθως: 

   (1)  Σε έντυπη μορφή από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση:  Λεωφ. Παν. 
Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902), ΤΚ 11525, Αττική – 
Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7466123,  
FAX 210-7755188, email: army_dpc@gdaee.mil.gr καθημερινά από 09:00 έως 
14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών στην τιμή των #15 #€ ανά 
αντίγραφο. 

 
   (2)  Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στην επίσημη 

εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 3978/11. 

 
   (3) Διευκρινίζεται ότι το κόστος των #15 # ευρώ (€),  κάθε 

αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης καταβάλλεται από τους υποψήφιους για 
συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν γνώση των όρων της 
διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολούθως:  

 
    (α)  Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση 

Χρηματικού της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες 
διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 14:00). 

    (β) Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό 
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».  

    (γ) Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για 
συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα 
βεβαιώνεται με την αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

 
 8.8 Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων / σχολίων των 

Υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
 
       (1)  Οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων 

υποψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Έγγραφα και συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό που ζητήθηκαν από 
οποιονδήποτε ΑΝΑΔΟΧΟ αποστέλλονται σε αυτόν μόνο ενώ στους υπόλοιπους 
υποψηφίους αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής με την οποία 
αποστέλλονται τα έγγραφα. Κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
επιχειρησιακού φορέα του ΓΕΣ, αναθέτουσας αρχής και οικονομικών φορέων 

mailto:army_dpc@gdaee.mil.gr
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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. 

 
      (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 του ΓΕΣ, είναι 
υποχρεωμένος να αποκριθεί εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, μέσα σε 
χρονικό διάστημα 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 
σχετικής αλληλογραφίας. 

 
      (3)  Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, 
σχετικά με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορούν να ζητούν από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  έγγραφα 
σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΔΔ 
με το πέρας της φάσης προεπιλογής. Τα υπόψη έγγραφα διατίθενται στους 
υποψηφίους ή στον υποψήφιο ΑΝΑΔΟΧΟ με καταβολή τιμήματος όμοια με τα 
καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ 1274Β/1.9.2006) 
υπουργική απόφαση 

 
   (4) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επίσκεψη 

εκπροσώπων του οικονομικού φορέα, σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, τότε αυτή 
προγραμματίζεται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με τον επιχειρησιακό 
φορέα του ΓΕΣ, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος και πραγματοποιείται σε 
τρεις (3) διαφορετικές ημερομηνίες για το σύνολο των υποψηφίων, το αργότερο 
μέχρι και 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Διευκρινίζεται ότι, οι χώροι 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 προσωπικό που θα συνοδεύει τους 
εκπροσώπους δεν είναι εξουσιοδοτημένο για παροχή διευκρινήσεων ή 
απαντήσεων επί ερωτημάτων σχετικά με τα είδη και τις διαδικασίες προμήθειας. 

  
  8.9 Τα υλικά και οι υπηρεσίες που ζητούνται προσδιορίζονται 

αναλυτικά στην παρ. 2.1 της Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012 
 
   8.9.1 Συγκεκριμένα είναι τα ακόλουθα: 
 

      (1) Προμήθεια 24 αλεξιπτώτων ελεύθερης πτώσης 

διεισδύσεως νέας τεχνολογίας (μετά των παρελκόμενων της «σύνθεσης») 

(CPV:39523000-4), με βάση τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και το σύνολο των 

τεχνικών και λοιπών χαρακτηριστικών /απαιτήσεων της συγκεκριμένης τεχνικής 

προδιαγραφής, με απαιτούμενη ποσότητα 12 τεμάχια ανά έτος, έως +/- 30% 
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μέχρι την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, εντός της διατιθέμενης 

πίστωσης.  

 

       (2)  Προσδιορισμός και υποβολή σχετικών 
προτάσεων από τον ανάδοχο, των απαιτουμένων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού 
(εργαλείων, διαγνωστικών συσκευών και οργάνων ελέγχου), βιβλιογραφίας και 
εκπαίδευσης, όπως αναλύονται στις αντίστοιχες παραγράφους της τεχνικής 
προδιαγραφής, το κόστος των οποίων να αναφέρεται στην οικονομική προσφορά, 
προκειμένου η Υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα επιλογής. 

     
       (3)   Ειδικά για την αρχική εκπαίδευση, ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση για παροχή αυτής (εκπαίδευσης) στην Ελλάδα και σε 
χρόνο και ακριβή χώρο που θα του υποδείξει η υπηρεσία ( προ της υπογραφής 
της σύμβασης), όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της τεχνικής 
προδιαγραφής.  

 
       (4)   Παροχή ανάλογης βεβαίωσης και πιστοποίησης 

στο προσωπικό, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης από την εταιρεία, για όλα τα 
αντικείμενα εκπαίδευσης (έλεγχος λειτουργίας, εμπλοκών, κλπ). 

 
       (5)  Προσδιορισμός και υποβολή σχετικής 

προτάσεως από τον ανάδοχο, περί του τρόπου υποστήριξης λογισμικού, εφόσον 
απαιτείται ή / και συμπεριλαμβάνεται στα υπό προμήθεια υλικά. 

 
            (6)   Ανάληψη υποχρέωσης από ανάδοχο για 

δωρεάν παροχή τυχόν διορθωτικών βελτιώσεων – αναβαθμίσεων των υλικών ή 
μέσων αλλά και των παρελκόμενων που εξαλείφουν κατασκευαστικές ατέλειες και 
ενημέρωση της Υπηρεσίας για τις λοιπές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις. 

 
              (7) Κατάθεση προσχεδίου σύμβασης εν συνεχεία 

υποστήριξης (ΕΣΥ) (Follow On Support – FOS ), ( όπως Παράρτημα «Γ» της 
τεχνικής προδιαγραφής), ταυτόχρονα με την κατάθεση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών, η οποία θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται ανάλογα. 
Λεπτομέρειες επί της ΕΣΥ, όπως προσδιορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή. 

 
       (8) Πρόταση από τον ανάδοχο για τυχόν απάρτια ή 

παρελκόμενα που δύναται να επαυξήσουν την επιχειρησιακή αξιοποίηση των 
συγκεκριμένων υλικών ή μέσων και δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη 
σύνθεση. 

 
   8.9.2. Το είδος, οι τεχνικές προδιαγραφές του προς 

προμήθεια υλικού, το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών, προσδιορίζονται αναλυτικά 
στο κύριο μέρος, τα Παραρτήματα, τις Προσθήκες και τα Συνημμένα της Π-ΓΕΣ-
ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012 

 
   8.9.3 Η εκτιμώμενη χρήση των υλικών καθορίζεται σε 

τουλάχιστον 12 χρόνια ή 500 άλματα (όποιο από τα δυο λήξει πρώτο) από την 
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών και η 
ζητούμενη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα σε ποσοστό 90% καθ΄ όλη τη διάρκεια 
χρήσης. 
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   8.9.4 Τα ανταλλακτικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα, τα 

παρελκόμενα έργα υποδομής και οι υπηρεσίες αρχικής και εν συνεχεία 
υποστήριξης που ζητούνται για τα προσφερόμενα υλικά, στο πλαίσιο του 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους κύκλου ζωής, φαίνονται αναλυτικά στην 
υφιστάμενη τεχνική προδιαγραφή και αποτελεί υποχρέωση του υποψήφιου 
ανάδοχου να υποβάλλει σχετική προσφορά, επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς του σε περίπτωση που δεν υποβληθεί. 

 
   8.9.5  Οι απαιτήσεις αρχικής υποστήριξης θα πρέπει να 

καλύπτουν διάστημα τουλάχιστον 2 ετών και θα πρέπει να περιλαμβάνουν όσα 
φαίνονται αναλυτικά στην υφιστάμενη τεχνική προδιαγραφή και συνοπτικά είναι: 

 
    (1)  Συσκευές ελέγχου – συντήρησης. 
 
    (2)  Ανταλλακτικά 
 
    (3)   Εκπαίδευση 
 
    (4)  Τεχνική βοήθεια 
 

   (5)   Έργα και είδη υποδομής 
 
   8.9.6 Οι υποχρεώσεις κωδικοποιήσεως των υλικών 

θεωρούνται όρος καλής εκτελέσεως της συμβάσεως με συνέπεια η εγγυοδοσία 
καλής εκτελέσεως (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ανάδοχου για 
κωδικοποίηση των υλικών. 

 
   8.9.7 Η απαιτούμενη ποσότητα των προσφερομένων ειδών 

είναι η ακόλουθη: 
 
    α. Βασική Σύνθεση 
 
    Στη βασική του σύνθεση το κάθε αλεξίπτωτο θα 

αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Εξάρτυση 1 τεμ  

2 Κύριος  θόλος 1 τεμ  

3 Σάκος  κυρίου  θόλου 2 τεμ  

4 Εφεδρικός  θόλος 1 τεμ  

5 Σάκος  εφεδρικού θόλου 2 τεμ  

6 Πιλότος κυρίου - εφεδρικού θόλου 2+2 τεμ  

7 Πιλότος  «σταθεροποίησης» 2 τεμ  

8 Σάκος  μεταφοράς 2 τεμ  



 Γ-10 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

9 Στατικός Ιμάντας  2 τεμ  

10 Συσκευή Αυτομάτου Ανοίγματος 1 τεμ (για κύριο και εφεδρικό θόλο) 

 
    β.   Υλικά «αρχικής» και «εν συνεχεία» Υποστήριξης 
     
    Για την «υποστήριξη» των αλεξιπτώτων απαιτούνται 

(επιπλέον των ποσοτήτων της «βασικής σύνθεσης») τα παρακάτω υλικά, ανάλογα 
με την συνολική υπό προμήθεια ποσότητα. Διευκρινίζεται ότι, ο προσδιορισμός 
των υλικών θα είναι σύμφωνος με την πρόταση του κατασκευαστικού οίκου, ενώ οι 
ποσότητες αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας (τυχόν περισσότερα 
είδη ή / και μεγαλύτερες ποσότητες, είναι αποδεκτές από την Υπηρεσία, ενώ 
δύνανται να τροποποιηθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης) : 

 
            (1)   Για κάθε ένα (1) αλεξίπτωτο: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ    

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡ  

1 Λαβές κύριου αλεξιπτώτου τεμάχια 2  

2 Λαβές εφεδρικού αλεξιπτώτου τεμάχια 2  

 

 (2)    Για κάθε δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) 

αλεξίπτωτα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ    

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡ  

1 Πιλότος κυρίου - εφεδρικού θόλου τεμάχια 5  

2 Πιλότος  «σταθεροποίησης» τεμάχια 5  

3 Λαβές ταχείας απελευθέρωσης τεμάχια 10  

4 Σάκοι μεταφοράς τεμάχια 10  

 

   (3) Διευκρινίζονται τα παρακάτω: 
 

   (α) Η αναγραφόμενη απαίτηση στην 
ΤΠ (παρ. 4.3.2.2.2.2 του κύριου μέρους), για παράδοση εξαρτύσεων τύπου 
«TANDEM» («διπλή» δηλ. 2 ατόμων) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για την συγκεκριμένη 
προμήθεια, καθόσον τα υπό προμήθεια αλεξίπτωτα προορίζονται για διαφορετική 
χρήση. 

 
   (β) Η αναγραφόμενη απαίτηση στην 

ΤΠ (παρ. 2.9.4 του κύριου μέρους) όπως, τα υπό προμήθεια αλεξίπτωτα να 
συνοδεύονται με το ανάλογο λογισμικό για την εύρεση του σημείου αφέσεως με το 
σύστημα CARP (Commuting Air Release Procedures) αφορά διαζευκτικά σε : 

 
   1/ Παράδοση ήδη υπάρχοντος 
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(σε χρήση) λογισμικού που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένους χρήστες και 
ιπτάμενα μέσα για τον προσφερόμενο τύπο αλεξιπτώτου, ή 

 
   2/ Δέσμευση (με ανάλογη 

υπεύθυνη δήλωση) του κατασκευαστή / προμηθευτή για την παροχή του συνόλου 
των τεχνικών δεδομένων / παραμέτρων που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία για 
το προσφερόμενο τύπο αλεξιπτώτου, προκειμένου να προβεί στην ανάπτυξη 
λογισμικού με μέριμνα της.    
 

 γ. Οι αναγραφόμενες απαιτήσεις στην ΤΠ (παρ. 
3.1.2.1.2.1 και  παρ. 3.1.2.1.2.2  του κύριου μέρους) «εγκαταστάσεις και τυχόν 
ειδικές υποδομές» και «αναλώσιμα (περόνες ασφαλείας, άγκιστρα, νήμα 
αποσπάσεως, αρτάνη, λαβές, κλπ) εργαλεία, ειδικά εργαλεία, εργαλεία 
συσκευασίας, φωσφορίζοντες σφαιριδιόσακους, διαχωριστές αρτανών, μηχανές, 
συσκευές ελέγχου – συντήρησης, κλπ», αντίστοιχα, αναφέρονται σε παρελκόμενα 
έργα υποδομής και ανταλλακτικά για την συντήρηση και εν γένει υποστήριξη 
των υπό προμήθεια αλεξιπτώτων. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να 
περιλαμβάνεται το κόστος αναλυτικά των προτεινόμενων απαιτουμένων 
εγκαταστάσεων - υποδομών και ειδών για την  υποστήριξη των υπό προμήθεια 
υλικών. 

 
   δ. Η αναγραφόμενη απαίτηση στην ΤΠ (παρ. 

4.3.3.2 του κυρίου μέρους), δέσμευσης του κατασκευαστικού οίκου για την 

τοποθέτηση, ταινίας με κωδικές ανισοπαχείς ραβδώσεις ηλεκτρονικής ανάγνωσης 

(γραμμοκώδικα – BAR CODE), και σύμφωνα με τα στοιχεία που θα κοινοποιηθούν 

στην εταιρεία από την Υπηρεσία, κατά την φάση της κατακύρωσης και προ της 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης, αφορά στις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις 

(ο υποψήφιος οικονομικός Φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά κατα την 

κρίση του και για κάλυψη τυχόν περισσοτέρων «εφαρμογών»): 

(1) Δυνατότητα παρακολούθησης της 

διακίνησης και αποθήκευσης των αλεξιπτώτων. 

  

     (2) Δημιουργία βάσης δεδομένων 

αλεξιπτώτου, με έλεγχο διαδικασιών και υπευθύνων συσκευασίας, επιθεώρησης 

και τελικού ελέγχου. 

    (3) Απαιτήσεων υποστήριξης του 

συστήματος γραμμοκώδικα, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της 

υπηρεσίας, σε λογισμικό (Software) και απαιτούμενα μέσα υποστήριξης 

(Hardware): 

 

     (α) «Χειροκίνητου σκάνερ»  (τύπου 

λαβής). 
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     (β) «Ανιχνευτή» τύπου μπάρας θύρας. 

(γ) «Πλάκα υπογραφής» και «στυλό 

υπογραφής» (ηλεκτρονικής). 

(δ) Ηλεκτρονικών υπολογιστών δυο 

(2), (1 μορφή πύργου) και (1 μορφή TABLET), ανάλογων τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

(ε) Αποσπώμενου φορητού σκληρού 

δίσκου (για Back up) χωρητικότητας 1GB.  

     (στ) Εκτυπωτή (έγχρωμος – Κόλλες 

μεγέθους Α3). » 

Ο συγκεκριμένος όρος προσδιορίζει επακριβώς τις 

ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι να 

καλύψουν και να αξιολογηθούν επί «ίσων όρων», στην φάση της τεχνοοικονομικής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

 
   8.9.8 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής 

των απαιτουμένων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  που θα 
υπογραφεί. 

 
   8.9.9 Η απαιτούμενη ποσότητα, ανά έτος, των 
προσφερομένων ειδών είναι 12 αλεξίπτωτα ελεύθερης πτώσης διεισδύσεως νέας 
τεχνολογίας και με τα προαναφερθέντα υλικά αρχικής υποστήριξης, με δυνατότητα 
τμηματικής παράδοσης κατ’ ελάχιστον το ½ της ετήσιας ποσότητας. Επισημαίνεται 
ότι, το έτος παράδοσης των αλεξιπτώτων πρέπει να συμπίπτει με το έτος 
κατασκευής ή κατ ελάχιστο το προηγούμενο έτος (δηλ. τα παραδιδόμενα 
αλεξίπτωτα να μην υπερβαίνουν κατά την παράδοσή τους, τον ένα χρόνο 
κατασκευής).  

 
    8.9.10  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής 

των απαιτουμένων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  που θα 
υπογραφεί. 

 
   8.9.11 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. 
Συγκεκριμένα, για τα παρελκόμενα έργα – είδη υποδομής, η Υπηρεσία ΔΕΝ 
δεσμεύεται για την προμήθειά τους, ενώ ο οικονομικός φορέας υποχρεούται, σε 
περίπτωση που τα εν λόγω έργα – είδη αποτελέσουν συμβατική υποχρέωση, να 
προβεί σε ενέργειες προμήθειας – εγκατάστασης, με βάση την υποβληθείσα 
τεχνο-οικονομική του προσφορά. 

 
 8.10 Δικαιώματα Προαίρεσης: -  
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 8.11 Η ανάθεση της σύμβασης  θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
 8.12  Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπό 

κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 
(ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος «Υποστήριξη Οπλικών 
Συστημάτων» με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, για τη διετία 2014-15, τα 744.000 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών 
δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια, με χρηματοδότηση από ΕΦ 11-200 και 
ΚΑΕ 6900 όπως αναλύεται παρακάτω: 

 
   (1)   1ο  έτος : 372.000€ 
 
   (2)   2ο  έτος : 372.000€ 
 
 8.13. Οι απαιτήσεις που αφορούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

λοιπές παραμέτρους έχουν ως ακολούθως: 
 
      (1)  Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να λάβουν υπόψη 

κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, 
την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της 
απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στην Ελλάδα, στον τόπο 
ή σε τρίτη χώρα, όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι 
υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και οι 
οποίες εφαρμόζονται στις επιτόπου εκτελούμενες εργασίες ή στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική πληροφόρηση των 
οικονομικών φορέων θα παρέχεται από  τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των 
Υπουργείων Οικονομικών, ΥΠΕΚΑ και Εργασίας αντίστοιχα. 

 
        (2)  Να συμπεριλάβουν στο φάκελο Δικαιολογητικών 

Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία 
δηλώνουν ρητά τα ανωτέρω. 

 
 8.14  Όροι υπεργολαβίας: Οι απαιτήσεις για την υπεργολαβία 

έχουν ως ακολούθως: 
 
   (1) Ως προβλέψεις του Άρθρου 34 του Ν 3978/11. 
 
   (2) Έκαστος υποψήφιος αναφέρει στην προσφορά του 

ποιο τμήμα ή  ποια τμήματα της σύμβασης θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.
             
    (3)  Εάν ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει 
υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής, στην οποία δεσμεύεται ότι για κάθε υπεργολάβο θα υποβάλει 
τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής ως §4 Άρθρου 77 του Ν 3978/11. 
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 8.15  Όροι ασφάλειας πληροφοριών: Οι απαιτήσεις για την 
ασφάλεια πληροφοριών έχουν ως ακολούθως: 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των 
Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία 
λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται-πληρούν  τα καθοριζόμενα στο άρθρο 35 του 
ν. 3978/11. 

 
 8.16 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:  

   (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. 

 
   (2)  Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώσουν έγκαιρα 

την αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην 
οργάνωσή τους, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική, η οποία 
θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής. 
 

   (3)  Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο 
φάκελο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται η δέσμευση εκ μέρους τους επί των 
διαλαμβανομένων στις παραγράφους 1,2 του παρόντος  όρου. 

 
 8.17 Επανάληψη Διαγωνισμού  

    Επανάληψη του διαγωνισμού μπορεί να γίνει εφόσον: 

(1)  Δεν υπάρξει συμμετοχή, ή 

(2) Απορριφθούν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων, 
ή 

(3)  Δεν αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός. 

(4)  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αρμοδίως από 
τον ΕΟΕ. 

 
 8.18: Οι Όροι Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ως εξής: 
 
   α. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO ή άλλο πιστοποιημένο σύστημα 
ελέγχου ποιότητα στην ισχύουσα έκδοση. 

 
   β. Όσον αφορά την άσκηση Κρατικής Διασφάλισης 

Ποιότητας υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων 
διακινδυνεύσεων (ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του 
προσωπικού (όπως είναι τα Critical Safety Items (CSI)) ή και επιχειρησιακή 



 Γ-15 

αποστολή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης 
Ποιότητας και οδηγιών της ΓΔΑΕΕ.     

 
ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής  
 
  9.1 Πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά με: 
   
  9.1.1.  Τη νομιμοποίηση  του Υποψηφίου  καθορίζονται ως εξής: 
    
   (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να 
αποδέχεται ρητά την επιβάρυνση με τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού σε 
περίπτωση που του κατακυρωθεί η σύμβαση. 

 
   (2) Απόδειξη καταβολής αντιτίμου της διακήρυξης. 
  
  9.1.2. Την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου και την 

επαγγελματική επάρκειά του  καθορίζονται ως εξής: 
 
   (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, 
στην οποία να δηλώνει ότι : 

 
        (α) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
        (β) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα όπως, για παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά την 
ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης με οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

                 (γ) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται 
στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους. 

              (δ) Η επιχείρηση του δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται 
ανηλίκους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
Εργασίας. 

      (ε) Δεν απασχολεί, κατά τις διαδικασίες σύναψης και 
εκτέλεσης σύμβασης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, 
στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό 
διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο αποχώρησή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του ν. 
3978/2011. 

           (στ) Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα 
και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 78 
παράγραφος 4 του ν.3978/2011. 

             (ζ) Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 
εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 8, 9, 10, 11,12 και 13 του ν.3978/2011 στις 
προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. 

 
     (2) Στην περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, όλα 

τα  παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.  
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  9.1.3. Τη χρηματοοικονομική επάρκειά του Υποψηφίου καθορίζεται 
ότι θα προσκομίζεται τραπεζική βεβαίωση ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων ύψους μεγαλύτερου ή ίσου της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας καθώς και  δήλωση του μέσου όρου  κύκλου 
εργασιών της τελευταίας τριετίας, αντίστοιχα ύψους μεγαλύτερου ή ίσου της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας. 

 
  9.1.4. Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου 

καθορίζονται ως εξής: 
 
   (1) Αποτελέσματα τυχόν αξιολογήσεων που έγιναν σε 

προϊόντα κατασκευής του οίκου (αλεξίπτωτα και λοιπά απάρτια) τουλάχιστον της 
τελευταίας τριετίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν 
διαθέτει τα αποτελέσματα ελέγχων και αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την διάρκεια διαδικασιών προμήθειας από άλλους φορείς (στρατιωτικούς ή 
μή) τότε, να γίνεται υποχρεωτικά αναφορά για τον Φορέα / χρόνο / χώρο που 
πραγματοποιήθηκαν και παραπομπή (μέσω συγκεκριμένων στοιχείων 
επικοινωνίας) στο υπεύθυνο προσωπικό του αρμόδιου οργανισμού, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η αναζήτηση για διάθεση των στοιχείων από την ΕΔΔ.  

 
   (2) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο 

πάροχος υπηρεσιών (κατασκευαστής) προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. 

 
   (3) Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να περιγράψουν τα 

μηχανήματα, τα υλικά, τον τεχνικό εξοπλισμό, τον αριθμό του προσωπικού και την 
τεχνογνωσία ή τις πηγές εφοδιασμού με περιγραφή της γεωγραφικής θέσης όταν 
βρίσκεται εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης − που θα έχει στη 
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης, για την 
αντιμετώπιση ενδεχομένως αυξημένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής 
συνεπεία καταστάσεως κρίσης ή για τη διασφάλιση της συντήρησης, του 
εκσυγχρονισμού ή των προσαρμογών των προμηθειών που αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

 
(4) Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο 

φάκελο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, αναφορά με το σύνολο το 
στοιχείων που απαιτούνται στην ανωτέρω παράγραφο. 

 
   (5) Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα στην 

συγκεκριμένη διαδικασία είδη, δεν έχουν υποβληθεί σε αξιολογήσεις, τότε ο 
κατασκευαστής δεν υποχρεούται στην υποβολή αποτελεσμάτων αξιολογήσεων και 
η τεχνική – επαγγελματική ικανότητα θα αξιολογηθεί με βάση τα λοιπά 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή και Γενικούς – 
Ειδικούς Όρους. 

 
9.2 Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.3978/11, καθορίζονται  ως ακολούθως 
ένα από τα παρακάτω: 

   
  α. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από Εθνικούς ή  Διεθνείς 
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φορείς πιστοποίησης που αναγνωρίζονται από έναν φορέα διαπίστευσης που 
είναι μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης του  IAF (International 
Accreditation Forum)  ή ισοδύναμα 

 
  β. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει 

εκδοθεί από αρμόδιο Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (σύμφωνα με τη διακρατική 
συμφωνία STANAG 4107) των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο με τα 
εκάστοτε ισχύοντα Νατοϊκά  πρότυπα της σειράς AQAP 2000 ή ισοδύναμα 

 
  γ. Αποδεκτό σχέδιο ποιότητας από την Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10005 ή AQAP 2015. 
 
9.3 Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης  ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.3978/11, καθορίζονται ως 
εξής: 

 
  α. Επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με το ισχύον 

κοινοτικό σύστημα  οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου EMAS ή 
 
  β. Πιστοποιητικά  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βασίζονται 

σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς 
που λειτουργούν βάση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες 
Ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά τη πιστοποίηση. 

  
ΕΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής 

Επιλογής 
        Για την υποβολή των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής ισχύουν τα 
παρακάτω:…..:………………… 

 
Δεν απαιτείται η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων πέραν των όσων ορίζονται 

στον Γενικό Όρο 10 
 
ΕΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Ποιοτικής Επιλογής 
 

 Όσοι Υποψήφιοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών ποιοτικής 

επιλογής θα προσκληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή 

προσφοράς στο επόμενο στάδιο. 

ΕΟ-12 Σύνταξη Προσφορών 

  
12.1 Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 

απορρίψεως τα ακόλουθα:  
  (1)  Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο 

ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται  για χρονικό 
διάστημα εκατό ημερολογιακών (100) ημερών από την επόμενη της διενέργειας. 
Όταν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, οι προσφέροντες απαλλάσσονται από 
κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής χωρίς 
άλλη απαίτησή τους από την Αναθέτουσα Αρχή σε σχέση με την προσφορά τους. 
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  (2)  Δήλωση ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα είναι σύμφωνη 

με τις απαιτήσεις του αγοραστή. 
 
  (3)  Υπεύθυνη δήλωση της §4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, (σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της υπ΄ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ), 
στην οποία: 

   (α) Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν, θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του. 

   (β) Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το 
τελικό προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η 
επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο 
τόπος εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης 
(εργοστάσιο κατασκευής) ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, 
σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα. 

 
  (3)  Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής 

που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για 
την έγκριση αυτών κατά περίπτωση. 

 
  (4)  Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός 

φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας (εκτός του εργοστασίου κατασκευής). Σε περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη συμφωνία στηριζόμενος στις 
τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την 
προσφορά 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. 

 
  (5)  Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας (ή εταιρειών σε 

περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που 
προβλέπεται να εργαστεί για την υλοποίηση – υποστήριξη της προμήθειας. 

 
  (6) Δήλωση για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης/παροχής 

υλικών/υπηρεσιών. 
 
  (7) Αποδοχή ρήτρας κωδικοποίησης.   
  (8) Επιπρόσθετα οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να περιλάβουν 

στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» συνοπτική ανάλυση του κινδύνου 
πραγματοποίησης της προμήθειας / παροχής υπηρεσιών. Στην μελέτη θα πρέπει 
να περιλάβουν χρονοδιάγραμμα με τις σημαντικότερες φάσεις της προμήθειας και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα ορόσημα (MILESTONE) αυτής. Στην ανάλυση 
θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα στοιχεία της προμήθειας που θεωρούν ότι 
συνιστούν κίνδυνο, να προτείνουν τρόπο διαχείρισης και μείωσης του κινδύνου και 
να δηλώσουν τις βασικές ενέργειες στις οποίες θα προβούν εφόσον επιλεγούν 
ώστε να διαχειριστούν τον κίνδυνο επ’ ωφελεία  της Αναθέτουσας Αρχής. 
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 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 
απόρριψης της προσφοράς. 

 
 12.3. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, 

επισημαίνεται, ότι τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε 
μέλος της. 

 
 12.4. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών 

τεχνικής  προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 12.5. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής 

Αναστολών του ΣτΕ, η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων θα 
πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής 
καθώς και με την ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφορών. Δηλαδή, ο 
φάκελος θα πρέπει να ταχυδρομείται προς την Υπηρεσία μας, την ημέρα που θα 
υπογράφεται η Υπεύθυνη Δήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως την ημέρα και 
ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα πρέπει να έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την 
ίδια ημέρα. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της §4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής. 

 
 12.8 Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση των 

επιμέρους συμβατικών αντικειμένων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν 
αναγράφεται τιμή στο υλικό ή/και υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά 
θεωρείται από την επιτροπή ότι αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. 

 
 12.9. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών 

οικονομικής  προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 12.10 Όρος που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών, συνεπάγεται την 

απόρριψή της προσφοράς. Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την 
αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
ΕΟ-15 Υποβολή Προσφορών 
 
 15.1. Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο, στα οποία θα αναγράφονται ευκρινώς:  
 
  (1) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 
  (2) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
  (3) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
  (4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
  (5) Τα στοιχεία του απoστoλέα. 
 
 15.2. Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους 

υποφακέλους ως κάτωθι: 
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  (1) Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τα 
δικαιολογητικά/απαιτούμενα στοιχεία από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της 
Σύμβασης (ΓΟ-12 και EO-12.) 

 
  (2) Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγύηση 
συμμετοχής. 

 
 15.3.  Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα 
της Υπηρεσίας (ήτοι, την ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας.  

 
 15.4. Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο 

στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται 
εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

  
 15.5. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι 

δυvατόv λόγω του μεγάλου όγκου vα 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 

αγγλική γλώσσα. 
  
 15.7. Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. 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 
προσφέροντος, 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 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να 

αποσφραγιστούν μαζί με τους άλλους που θα κατατεθούν. 

 
 15.10.    Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
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 15.11.   Τονίζεται ότι, επιτρέπεται στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, 

να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις / 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθορίζονται 
στην Τεχνική Προδιαγραφή, ενώ στον τρόπο υποβολής των εν λόγω προσφορών, 
επισημαίνονται τα παρακάτω: 

 
  (1) Για κάθε προσφερόμενο είδος / σύνθεση, θα υποβάλλεται 

ανεξάρτητο Φύλλο Συμμόρφωσης με την αντίστοιχη βιβλιογραφία (τεχνικά 
εγχειρίδια, διαφημιστικά φυλλάδια – Brochures, κλπ). 

 
  (2) Απαιτείται η κατάθεση των προβλεπόμενων δειγμάτων 

(ανεξάρτητων)  για αξιολόγηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν κοινά απάρτια 
μεταξύ των δειγμάτων «κύριου» και «εναλλακτικού» προσφερόμενου προϊόντος, 
τότε, εργαστηριακό έλεγχο (και πιθανή καταστροφή) θα υποστούν μόνο τα 
διαφορετικά απάρτια.  

 
  (3) Αντίστοιχα ότι στοιχεία απαιτούνται από την τεχνική 

προδιαγραφή και είναι κοινά, δεν απαιτείται η «συμπληρωματική» υποβολή τους. 
Παραπομπές σε κοινή βιβλιογραφία επιτρέπεται. Απαγορεύονται οι παραπομπές 
μεταξύ των δυο ανεξάρτητων Φύλλων Συμμόρφωσης.  

  
  (4) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ν.3978/2011 

(ΦΕΚ 137 Α΄).    
                 
 15.12.    Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της 

επίσπευσης 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 
οφείλει 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 της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά 
ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων 
προσφορών. 

 
15.14.  Απορρίπτονται φάκελοι προσφορών επιχειρήσεων που κατά 

παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

 
15.15.   Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό φάκελο 

προσφορών, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο 
προσφορών, αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της 
σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 
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15.16.   Με την υποβολή του φάκελου προσφορών κάθε μέλος της 

κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
την πλήρη  εκτέλεση της σύμβασης. 

 
15.17.   Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης 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 κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, 
τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του 
μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 
15.18.  Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου προσφορών, 

δίνονται μόνον όταν ζητούνται από  το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό τον 
όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι 
διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των 
στοιχείων του φάκελου προσφορών ή το αντικείμενο της σύμβασης. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
15.19.   Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν 

είναι 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 μέχρι τη λήψη της απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης και κατ΄ 

ελάχιστον για χρονικό διάστημα 100 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
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 την κανονικότητά τους  σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης. 

  
  (1) Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 
            (α) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι «Τεχνικής Προσφοράς», 

μovoγράφovται και σφραγίζονται από την ΕΔΔ όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. 
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   (β) Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και 

ακολουθεί η βαθμολόγηση τους από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία 
υποβάλει στην ΕΔΔ σχετική έκθεση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τεχνικής 
προσφοράς με τα έγγραφα της σύμβασης η ΕΔΔ εισηγείται τον αποκλεισμό του 
προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει 
απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται 
αποδεκτές. 

(γ) Σε περίπτωση που παρουσιασθούν αποκλίσεις των 
δηλωθέντων στην τεχνική προσφορά από τα πραγματικά, τότε η επιτροπή 
απορρίπτει την προσφορά ως απαράδεκτη. και η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την 
άσκηση κάθε έννομου δικαιώματος για ποινική δίωξη των υπευθύνων.  

 
  (2)  Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 
τοποθετούνται 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, ως εξής:  
 

          (1) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας 
προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι 
τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα 
και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές 
προσφορές προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 
  (2) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία 

των υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και 
κανονικότητας των οικονομικών προσφορών και η κατάταξη των υποψηφίων 
ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Προσφορά που υποβλήθηκε από υποψήφιο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα 
προεπιλεγέντων δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή 
για επιστροφή. 

 
ΕΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών 
 
 18.1 Η ΕΔΔ αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή αναδεικνύεται 
στην Υ.Α 246883/08. (ΦΕΚ Β 482/18 -3-2008,σύμφωνα με το άρθρο 1 και τις 
επισημάνσεις της παρ.5 αυτού), ως αυτή ισχύει μετά την κατάργηση των 
διατάξεών της περί ΕΠΑ, ΕΒΣ, ΑΩ βάση του άρθρου 110 του ν3978/2011,  καθώς 
και στην Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012. 
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 18.2 Ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού με εισήγηση της ΕΔΔ για την 
επιλογή του προσωρινού Αναδόχου.  

 
18.3 Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το κόστος 

κύκλου ζωής είναι τα ακόλουθα: 
 
  (1)   Κόστος Έρευνας – Ανάπτυξης (C1) 

   Εφόσον  απαιτείται 
 
              (2)    Κόστος Απόκτησης (C2) 
 
                       C2= CΑ+CΒ+CΓ+CΔ+CΕ+CΣΤ+CΖ 

 
                       CΑ Kόστος του συνόλου του υπο προμήθεια υλικού. 
 
                       CΒ Κόστος Βασικών Παρελκομένων – Εξαρτημάτων. 
 
                       CΓ Βιβλιογραφία – Τεχνικά Εγχειρίδια Υποστήριξης 

Επισκευών –     Εικονογραφημένοι  κατάλογοι  – σε Ηαrd Copy – CD-Softwear. 
 
                       CΔ  Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
                       CΕ Κόστος Πυρομαχικών (Επιχειρήσεων  - Ασκήσεων)  ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
 
                       CΣΤ Κόστος Ανταλλακτικών  (Αρχικής Υποστήριξης) 
 
                       CΖ Κόστος Αναγκαίων  Συλλογών   Επισκευών – Τεχνικής 

Υποστήριξης 3ου -4ου -5ου Κλιμακίου και Ιδιοσυλλογών διακρίβωσης καθώς και 
κόστος λοιπών συλλογών  Τεχνικής Υποστήριξης 

 
  (3)    Λειτουργικό Κόστος (C3) 
 
C3 = Cfuel +  Club + C3,ΣΥΠ   + CΠ 

 
Cfuel =  Κόστος κατανάλωσης καυσίμων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
 
Club    =  Κόστος κατανάλωσης λιπαντικών ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
 
C3 ΥΠ  =  Κόστος ανταλλακτικών 
 
CΠ     =  Κόστος πυρομαχικών εκπαιδεύσεως ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
 
  (4) Κόστος Συντήρησης – Επισκευών (C4) 
 
C4 =  CΕΕ + CΙΕ + Cκλ

ΕΠ+ CΑ 

 
CΕΕ=  Κόστος εγκαταστάσεων  τεχνικής υποστήριξης  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
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CΔΙ =  Κόστος Διακρίβωσης Ιδιοσυλλογών – Εργαλείων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΥΠΟΒΟΛΗ  

 
Cκλ

ΕΠ = Κόστος Συντήρησης - Επισκευών 3ου, 4ου και 5ου κλιμακίων 
 
CΑ   =  Κόστος Ανταλλακτικών Επισκευών 3ου, 4ου και 5ου κλιμακίων 
 
  (5) Κόστος Απόσυρσης (C5) 
Δεν  απαιτείται. 
 
  (6) Διάφορα Κόστη (C6). 
 
C6 = CΑ + CΒ +  CΓ + CΔ 

 
CΑ = Κόστος  Δασμών (Εντός και Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
 
CΒ = Κόστος  Πρόσθετης Φορολογίας (τοπικοί δασμοί –ΦΠΑ) 
 
CΓ = Όσες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμιά κατηγορία 

υπολογισμών του Λογιστικού Μοντέλου 
 
CΔ=   Λογισμικό Υποστήριξης λειτουργίας βοηθημάτων ΚΑΥ (Άδειες χρήσης 

–ενεργοποίηση) 
 
         (7)       Συνολικό Κόστος Κατοχής και Χρήσης   
   
                     (Τοtal Ownership Cost  - TOC) Τ.Ο.C = ΣCi, όπου  ί = 

C1,C2, C3,C4,C5,C6 
 
 18.4 Η προσφορά μπορεί να κριθεί απαράδεκτη και για τους ακόλουθους 

λόγους: 
 
     (1) Δεν πληρεί τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής ή/και 

παρουσιάζει αποκλίσεις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων  («μη τεχνικά 
αποδεκτή»). 

 
    (2)  Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έγγραφα σύμφωνα με 

την προκήρυξη και τους γενικούς - ειδικούς όρους («ελλιπής»). 
 
    (3)  Έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
 
    (4) Έχει διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 

του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
    (5) Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 
 
             (6) Περιέχει αναληθή / ψευδή στοιχεία ή/ και δεν περιλαμβάνει 

παραπομπές για την τεκμηρίωση των δηλωθέντων. 
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ΕΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου. 
   
 19.1 Σε περίπτωση που η οικονομική αξία της Σύμβασης προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του  
ν.3978/2011, είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ, εάν ο Υποψήφιος  ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν είναι ατομική 
επιχείρηση, γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη της Σύμβασης στην Αναθέτουσα 
Αρχή την ταυτότητα: 

 
        19.1.1 Των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων, φυσικών ή 

νομικών προσώπων, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή 
δικαιωμάτων ψήφου στο κεφάλαιο του Υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της 
συμμετοχής αυτής. 

             
  19.1.2 Των προσώπων που, αν και δεν περιλαμβάνονται στα 
πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ασκούν τον έλεγχο του Υποψηφίου, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3978/2011. 

 
 19.2  Υπεύθυνη δήλωση της §4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, (σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της υπ΄ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ), στην οποία:
   

  19.2.1 Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν, θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του. 

   
  19.2.2 Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση 
που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος 
εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης 
(εργοστάσιο κατασκευής) ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, 
σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα. 

 
ΕΟ-32  Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

 32.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α. 

 
 32.2  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον 

οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση 
της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 
 32.3  Η εγγύηση συμμετοχής προσκομίζεται από όλες τις κατηγορίες 

οικονομικών φορέων (Έλληνες / Αλλοδαποί Πολίτες, Νομικά Ημεδαπά/Αλλοδαπά 
Πρόσωπα, Ένωση/Κοινοπραξία). 

   
 32.4 Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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 32.5 Σε περίπτωση μη υποβολής εγγύησης συμμετοχής, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
ΕΟ-33  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 
 
  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς.  
 
ΕΟ-35   Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 
 35.1     Η εγγύηση καλής λειτουργίας που ζητείται προσδιορίζεται στην παρ. 

3.1.1.1 του κυρίου μέρους της Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012 και συγκεκριμένα, ο 
ανάδοχος πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία των υλικών για 12 έτη 
τουλάχιστον ή 500 άλματα (όποιο από τα δυο λήξει πρώτο) από την ημερομηνία 
παραλαβής. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι υποχρεωμένος για την επισκευή ή 
αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτών, λόγω βλάβης ή φθοράς, που 
προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και 
συνεργεία του 

 
 35.2    Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των 

υλικών της παρούσας προμήθειας (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης), o τελικός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό μορφή εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική 
επιστολή που θα κατατίθεται θα αφορά τα προς παράδοση υλικά έκαστης 
τμηματικής παράδοσης. Σε κάθε τμηματική παράδοση θα κατατίθεται και νέα 
εγγυητική επιστολή. 

 
   35.3  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
 
   (1) Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της 

παρεχόμενης εγγύησης πλέον τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη 
σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.  

 
   (2) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της 

καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την 
παρεχόμενη εγγύηση.  

 
   (3) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα του ν.3433/2006. 
 
     35.4   Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 

αντισυμβαλλόμενο τελικό ανάδοχο μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά 
του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν 
από την υπογραφείσα σύμβαση.  

  
    35.5       Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
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ΕΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 
   

 Οι απαιτήσεις για  πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις έχουν ως 
ακολούθως:……. 
 

Δεν απαιτείται η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων πέραν των όσων ορίζονται 
στον Γενικό Όρο 36 

 
ΕΟ-37  Χρόνος ισχύος εγγυήσεων 
 
 37.1 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 
προμήθειας ή / και παροχής υπηρεσιών 

 
 37.2 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται ως εντός 

του χρονικού διαστήματος που προσδιορίζεται στον ΕΟ 35, υπολογιζόμενου από 
την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών 
ειδών (μεταβίβαση κυριότητας των υλικών στις ΕΔ) 

 
ΕΟ-38  Αποδέσμευση Εγγυήσεων 
 

 Η αποδέσμευση των λοιπών  πρόσθετων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων θα 
γίνεται ως εξής............. 

Δεν απαιτείται η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων πέραν των όσων ορίζονται 
στον Γενικό Όρο 38. 

 
Εκτέλεση Σύμβασης 

 
ΕΟ-47  Φόρτωση – Μεταφορά  Ειδών από το Εξωτερικό 
 
 47.1 Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας 

αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου και απαιτείται να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς 
κανονισμούς ασφαλούς διακίνησης των συγκεκριμένων υλικών. 

 
 47.2  Επιθυμητός χρόνος φόρτωσης των ειδών είναι ο συντομότερος  

δυνατόν, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης. Η παράδοση των 
υλικών θα γίνει σε μονάδα του λεκανοπεδίου Αττικής όπως θα καθορισθεί επ΄ 
ακριβώς προ της κατακύρωσης και στην σύμβαση.(Incoterms 2010). 

 
 47.3 Η φόρτωση γίνεται 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 ανάδοχος οφείλει να το γνωστοποιήσει στην προσφορά του 

 
ΕΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και 

συγκεκριμένα στις τιμές κόστους αγοράς των υλικών, όλα τα έξοδα ασφάλισης και 
μεταφοράς των συμβατικών ειδών. 
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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. Σε περίπτωση που τα εισαγόμενα είδη, κατά τη χρονική 
περίοδο «εισόδου» στη χώρα, εκπίπτουν από τέλη / δασμούς, τότε θα 
επαναπροσδιορισθούν αντίστοιχα οι όροι πληρωμής και οι ποσότητες προμήθειας, 
ανάλογα με το ύψος της διατιθέμενης πίστωσης.   

 
ΕΟ-50 Παράδοση Υλικών 
 
50.1      Ο τρόπος μεταφοράς από τον τόπο παράδοσης των ειδών (Ν. 

Αττικής) εντός της Ελληνικής Επικράτειας αποτελεί ευθύνη του ΓΕΣ και δεν 
απαιτείται ο προσδιορισμός στη παρούσα οδηγία. 

   
50.2 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εσωτερικού προσδιορίζεται στην 

παρ. 4.3.1 του κυρίου μέρους της Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012 και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους 6 μήνες από ενεργοποιήσεως της συμβάσεως ή / και τους 6 μήνες 
από την ημερομηνία εκδόσεως άδειας εξαγωγής (εάν απαιτείται) της χώρας 
κατασκευής.  

    
50.3 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εξωτερικού προσδιορίζεται στην 

παρ. 4.3.1 του κυρίου μέρους της Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012  και δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τους 6 μήνες από ενεργοποιήσεως της συμβάσεως ή / και τους 6 
μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως άδειας εξαγωγής (εάν απαιτείται) της χώρας 
κατασκευής.  

 
ΕΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών 
 
51.1 Όλα τα παραλαμβανόμενα υλικά και υπηρεσίες θα πρέπει να 

συνοδεύονται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CοC) που έχουν εκδοθεί από τους 
κατασκευαστές. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα έχουν προσυπογραφεί από 
την αρμόδια Αρχή για την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας. 

 
51.2 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην τεχνική προδιαγραφή και διεθνή πρότυπα. Επισημαίνεται ότι, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υλικά προσφάτου κατασκευής και 
σχεδίασης, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης τεχνολογίας, 
αναγραφόμενου του έτους κατασκευής.  

 
ΕΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 
 
 53.1  Ο χρόνος παραλαβής ή απόρριψης  των υλικών ( ήτοι ο χρόνος από 

την ημερομηνία παράδοσης έως την ημερομηνία υποβολής του πιστοποιητικού 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή απόρριψης  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 συνολικής ετήσιας ποσότητας. 
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  53.2  Ο τρόπος παραλαβής καθορίζεται στην Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012 
 
ΕΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 
 
 54.1 Ο χρόνος παραλαβής ή απόρριψης  των υλικών ( ήτοι ο χρόνος από 

την ημερομηνία παράδοσης έως την ημερομηνία υποβολής του πιστοποιητικού 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή απόρριψης  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 συνολικής ετήσιας ποσότητας. 

 
  54.2  Ο τρόπος παραλαβής καθορίζεται Π-ΓΕΣ-ΑEΠΔΝΤ/Mαρ 2012. 
 
EΟ-56  Δείγματα Αξιολόγησης - Δείγματα από τα προς Παραλαβή 

Συμβατικά Υλικά 
 
  56.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία / 

επιτροπή τα δείγματα υλικών όπως προσδιορίζονται στην παρ. 4.2.1 της τεχνικής 
προδιαγραφής. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες προμήθειας 
οφείλουν μαζί με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ να καταθέσουν για αξιολόγηση 
(χρησιμοποίηση στο πεδίο, εγκαταστάσεις συσκευασίας και εργαστηριακών 
ελέγχων) δυο (2) πλήρη κύρια αλεξίπτωτα στατικού ιμάντα κατευθυνόμενου 
θόλου, 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). Το 
ένα από τα παραπάνω αλεξίπτωτα θα καταστραφεί κατά την διάρκεια των 
εργαστηριακών – χημικών ελέγχων, ενώ το άλλο: 

 
     (1)   Θα αποτελέσει το πρόδειγμα, «Βιομηχανικό Πρότυπο» (για τον 

μειοδότη που θα επιλεγεί) προκειμένου να προβεί στην μαζική παραγωγή κατά την 
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι το εν 
λόγω αλεξίπτωτο θα αποτελεί «μονάδα συγκρίσεως» για το σύνολο 
τωνπαραλαβών. 

 
     (2)  Θα επιστραφεί στους λοιπούς προμηθευτές με την λήξη της 

διαδικασίας προμήθειας.  
 
  (3) 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 αλεξιπτώτων, για 
εργαστηριακούς – χημικούς ελέγχους, των παρακάτω κυρίων πρώτων υλών 
κατασκευής του αλεξιπτώτου στις αντίστοιχες ποσότητες:  
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    α. Ιμάντας εξάρτυσης, μήκους τουλάχιστον 4 

μέτρων. 

    β. Ύφασμα  θόλου (κύριου και εφεδρικού) 

αλεξιπτώτου, μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων και ικανού πλάτους. Σε περίπτωση 

που το ύφασμα των δυο θόλων είναι διαφορετικού τύπου, τότε απαιτείται η 

κατάθεση και των δυο. 

     γ. Ύφασμα  σάκου θόλου (κύριου και 

εφεδρικού) αλεξιπτώτου, μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων και ικανού πλάτους. Σε 

περίπτωση που το ύφασμα των δυο σάκων θόλου είναι διαφορετικού τύπου, τότε 

απαιτείται η κατάθεση και των δυο. 

    δ. Ταινία ενίσχυσης ραφής τομέων θόλου, 

μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων. 

     ε. Αρτάνη, μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων. 

           στ. Σάκος μεταφοράς, ένας, εντός του οποίου 

θα είναι τοποθετημένες όλες οι προαναφερθείσες πρώτες ύλες». 

  56.2 Ως ποσότητα / μέγεθος των δειγμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ορίζεται η 
ελάχιστη δυνατή για να διαπιστωθεί η συμβατότητα και διαλειτουργικότητα των 
δειγμάτων με τα επιθυμητά και περιγραφόμενα στην τεχνική προδιαγραφή. 

   
 56.3 Τα δείγματα που θέτει στη διάθεση των ΑΝΑΔΟΧΩΝ η Υπηρεσία 

μόνο για μακροσκοπική εξέταση προ της υποβολής των προσφορών, με την 
υποχρέωση των Αναδόχων να μεταβούν με δικά τους έξοδα, στην περιοχή 
Ασπροπύργου Αττικής, είναι αλεξίπτωτα ελεύθερης πτώσης τύπου MC4 
(παλαιότερης τεχνολογίας και περιορισμένων δυνατοτήτων σε σχέση με τα υπό 
προμήθεια). Επίσης είναι δυνατή, μετά από ανάλογο προγραμματισμό και 
συντονισμό με το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας, η επίσκεψη και στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συντήρησης και συσκευασίας. 

Κανένα από τα προαναφερθέντα δείγματα ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ στη διάθεση των 
Αναδόχων για οποιασδήποτε μορφής ελέγχου, επεξεργασίας ή εκμετάλλευσης. 

 
56.4 Οι υποψήφιοι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορούν να λαμβάνουν γνώση του 

δείγματος μέχρι και 10 ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τεχνοοικονομικών προσφορών. 

 
56.5 Τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση των υποψηφίων 

ΠΡΟΗΘΕΥΤΩΝ ή προκύψουν στο πλαίσιο της μακροσκοπικής εξέτασης από τους 
ενδιαφερόμενους είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης θα πρέπει να 
περιληφθούν στην προσφορά τους και εξακολουθούν να διέπονται από τον Εθνικό 
Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ). 

 
56.6 Αρμόδια υπηρεσία στην οποία διατίθενται τα δείγματα της υπηρεσίας 

για την παρούσα προμήθεια είναι η : Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ), 
Ασπρόπυργος Αττικής. 

 



 Γ-32 

56.7 Πριν την αποστολή ευπαθών ή επικινδύνων δειγμάτων, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία. Ειδικά για την περίπτωση 
αποστολής επικινδύνων δειγμάτων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει πριν την αποστολή 
αυτών να έχει αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία και το σχετικό Έντυπο Στοιχείων 
Ασφάλειας Υλικού (Material Safety Data Sheet−MSDS). 

 
56.8 Κατά την Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των προσκομισθέντων 

«συμβατικών υλικών», η οποία διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, θα ελεγχθεί: 

 
  (1) Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 

Ανεξαρτήτως αριθμού αλεξιπτώτων και λοιπών συμβατικών 
ειδών, θα ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, 
κακώσεων ή φθορών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής 
παραληφθείσας ποσότητας, σε «αντιπροσωπευτικό δείγμα» διαφορετικών 
συσκευασιών. 

 
  (2) Εργαστηριακός Έλεγχος 
 

Θα πραγματοποιείται σε  ποσοστό μέχρι 1% της συνολικής 
υπό προμήθεια ποσότητας και εφόσον υπερβαίνει τα 50 τεμάχια. ( Η ποσότητα 
αυτή αποτελείται από δείγματα και αντιδείγματα). Ο εν λόγω έλεγχος θα 
διενεργείται, σε πιστοποιημένα (για τους συγκεκριμένους ελέγχους) εργαστήρια 
των στρατιωτικών εργοστασίων ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή στο Χημείο 
Στρατού ή σε άλλα κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια (π.χ. ΕΜΠ, κλπ ). Κατά 
τον έλεγχο θα εξετάζονται οι διαστασιακές – μηχανικές – φυσικές – χημικές 
ιδιοτήτες των υλικών, και αν αυτές είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
ανάλογη ΤΠ. Τα εν λόγω υλικά (δείγματα) που θα χρησιμοποιηθούν στους 
συγκεκριμένους ελέγχους θα καταστραφούν ολοκληρωτικά, ενώ με την 
ολοκλήρωση των ελέγχων τα αντιδείγματα θα αποτελέσουν μέρος της συνολικής 
προμήθειας.  

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα ποσότητα θα είναι επιπλέον της 
ποσότητας της σύμβασης και τα έξοδα των ελέγχων θα επιβαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

 
  (3) Λοιποί  Έλεγχοι 
 
Ανεξαρτήτως αριθμού αλεξιπτώτων και λοιπών συμβατικών ειδών, κατά την 

κρίση της επιτροπής και μόνο με την σύμφωνη γνώμη του επιχειρησιακού φορέα 
και την πλήρη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας, δύναται να εκτελεσθούν έλεγχοι 
πέραν των προαναφερθέντων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα γίνουν εντός 
των χρονικών προθεσμιών και συμβατικών υποχρεώσεων των 
αντισυμβαλλόμενων. Ο/Οι παραπάνω έλεγχος/-οι δεν αφορούν συμβατικά υλικά 
τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 
ΕΟ-58  Πληρωμές-Προκαταβολές 
 
58.1 Ο Υποψήφιος δεν δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης.  
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58.2 Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των υλικών, σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας και 
τη σχετική σύμβαση, είτε με έκδοση χρηματικού εντάλματος ( τακτικού ή 
προπληρωμής), είτε από πάγια προκαταβολή, βάσει των δικαιολογητικών που 
ορίζονται στο Άρθρο 44 του ν.3433/2006 και συμπληρώνονται από την 
κατακυρωτική απόφαση ή σύμβαση. 

  
58.3   Η πληρωμή – εξόφληση του τελικού αναδόχου, σε περίπτωση 

τμηματικής ή ολικής παράδοσης κατ΄έτος,  θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών 
μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του υλικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

 
            (1)   Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή 

δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση του υλικού.  
 
            (2)   Ο τελικός ανάδοχος θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 
 

58.4   Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε 
αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται, που καθορίζεται με τη 
σύμβαση.  

 
58.5   Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή: 
 
            (1)   Τα έντυπα που προβλέπονται από τη σύμβαση 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. 

 
            (2) Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

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

 
ΕΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο-  Κρατήσεις και Εισφορές – 

Φόροι και Δασμοί.  
 
60.1 Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν κατά την φάση έκδοσης των απαιτούμενων τιμολογίων 

 
60.2 Από τις κρατήσεις αυτές, οι οποίες υπολογίζονται μόνο επί της αξίας 

των υλικών ή εργασιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
βαρύνεται: 

 
  (1)  Στις δαπάνες προμηθειών / παροχής υπηρεσιών διενεργούνται 

κρατήσεις συνολικού ποσοστού 4,096%, που αναλύονται: 
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         (α)  Υπέρ ΜΤΣ 4,00 %( 3,904% Στην περίπτωση της παρ.8 
του άρθρου 48 του ν.3433/2006) 

          (β) Υπέρ Χαρτοσήμου 0,08 % 
          (γ) Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,016 % 
                 ΣΥΝΟΛΟ 4,096 %(4% Στην περίπτωση της 

παρ.8 του άρθρου 48 του ν.3433/2006) 
 
  (2) Οι οικονομικοί φορείς εσωτερικού επιβαρύνονται με Φόρο 

Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών,  επί 
της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που 
απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, ενώ οι ανάδοχοι 
εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών 
συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 
μόνιμης εγκατάστασής τους. 

 
              (3) Ομοίως παρακρατείται το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα 

δημοσίευσης του διαγωνισμού θέματος.  
 
60.3 Η πληρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται από τον 

φορέα οικονομικής μέριμνας, όπως θα ορισθεί στην κατακύρωση. 
 
60.4 Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία βαρύνουν τον Προμηθευτή είναι τα 

ακόλουθα:     
 
  (1) Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα 

ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική 
Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών στον 
τόπο παράδοσης αυτών, όπως αυτός έχει καθορισθεί. 

 
  (2) Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, 

ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης 
υλικών ή καθυστερημένων παραδόσεων. 

  
  (3) Κάθε άλλο επιπλέον έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην 

προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

 

Δημήτριος Γεωργιόπουλος 

 Γενικός Διευθυντής 

 Λγος (ΠΖ) Μεταλλινός Σπυρίδων 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠ&ΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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