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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
1. Αντικείμενο Προμήθειας 

 Η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή προσδιορίζει τις βασικές προϋποθέσεις που 

θέτει η ΠΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια απαιτούμενων υλικών για 

την εφαρμογή των τροποποιήσεων SB 82-772 και 82-523, που απορρέουν από την 

SFAR 88, στα Α/Φ C-130. 

2. Περιγραφή Αντικειμένου 

α. Τα υλικά που ζητούνται, σε ποιοτική κατάσταση “Factory New” ή “New” είναι 

τα ακόλουθα, η δε προμήθειά τους θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία αναγνώρισης 

αυτών NSN ή P/N και NCAGE ή ισοδύναμα αυτών, ως κατωτέρω: 

ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) Α/Φ C-130 

A/A NSN P/N (QUANTITY)/ΑΦ ONOMA 
ΥΛΙΚΑ 

13 
Α/Φ 

  SB 82-772    

1  
3359620 
(NCAGE:1WZW9) 

1 
SERVICE 
KIT 

13 

  SB 82-523    

1 
1560 01 330 

1102 
3319708-9 2 

VENT 
MUST 

26 

2 
5310 00 807 

1469 
MS21042-5 10 Nut 130 

3 
6150 01 114 

4268 
MS25083-6DD4 6 Jumper 78 

4 
5340 00 441 

2641 
638-48-10 6 Clamp 78 

5 
5331 00 251 

9368 
MS29513-337 4 Packing 52 

  β. Ο προμηθευτής, στην περίπτωση που προσφέρει υλικό ισοδύναμο, θα 
μεριμνήσει να αποδείξει στην προσφορά του ότι το υλικό που προσφέρει ικανοποιεί 
ισοδύναμα τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια υλικού, με την υποβολή 
σχετικών πιστοποιητικών είτε από τον Κατασκευαστή του Α/Φ C-130 είτε από 
αρμόδια Κρατική Αρχή. 

γ. Για τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πιστοποιείται η χρήση τους επί 

των Α/Φ C-130 από τη σχετική βιβλιογραφία. 

δ. Για τα ανωτέρω υλικά δύναται να κατατεθούν προσφορές είτε για το σύνολο 

αυτών, είτε για το κάθε είδος ξεχωριστά.  

ε. Τα ανωτέρω απαιτούμενα υλικά θα εντάσσονται απαραίτητα σε μία από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

(1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (FACTORY NEW-“F/N”): Υλικό 

προμηθευόμενο και παραδιδόμενο στον αγοραστή, απευθείας από το εργοστάσιο 
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κατασκευής. Η συνθήκη αυτή αναφέρεται συνήθως για προμηθευόμενο υλικό 

προερχόμενο από τον κατασκευαστή ή προμηθευτικό οίκο. 

  (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ (NEW – “N”) Υλικό το οποίο έχει μηδενικές ώρες 

λειτουργίας. Ο όρος σημαίνει υλικό το οποίο έχει τα απαιτούμενα συνοδευτικά 

έγγραφα του εργοστασίου κατασκευής, αλλά δεν αγοράστηκε απευθείας από το 

εργοστάσιο κατασκευής ή από προμηθευτικό οίκο του εργοστασίου. Το υλικό μπορεί 

να είναι παλιό ως προς την κατασκευή αλλά ως προς τη χρήση να λογίζεται ως 

καινούριο.  

3. Παράδοση – Παραλαβή 

α. Η παράδοση των υλικών θα γίνει DAP (Incoterms 2010) στις αποθήκες του 

201 ΚΕΦΑ.   

β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να συμπεριλάβει στη προσφορά του 

πρόταση μεταφοράς των ειδών, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος αυτής για τον 

αγοραστή. 

γ. Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της 

ΠΑ (Υπηρεσία Ελέγχου Επιτροπών Παραλαβών Προμηθειών – ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) στις 

εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ, με καταμέτρηση τεμαχίων των συμβατικών υλικών 

(ΕΑ). 

4. Χρόνος Παράδοσης 

 Το χρονικό όριο υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται στα 3 έτη βάσει του 

ακόλουθου προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος παράδοσης των επιμέρους υλικών. 

Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα Παραλαβών Υλικών 
Τροποποιήσεων  

SB 82-772 & SB 82-523 για Δεκατρία (13) Α/Φ C-130 

            

   1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 

  Αριθμός Α/Φ: 4 6 3 

 P/N * ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΑΦ    

1 3359620 1 4 6 3 

2 3319708-9 2 8 12 6 

3 MS21042-5 10 40 60 30 

4 MS25083-6DD4 6 24 36 18 

5 638-48-10 6 24 36 18 

6 MS29513-337 4 16 24 12 

* Το Ρ/Ν αναφέρεται στον Πίνακα της παραγράφου 2  

 

5. Πιστοποιητικά - Έγγραφα 

 α. Όσον αφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά – έγγραφα που θα συνοδεύουν τα 

υλικά, ανάλογα με την πηγή της προμήθειας, είναι τα εξής: 

(1) Κατασκευαστής Κύριου Υλικού:  Είναι κατασκευαστικός οίκος (ή 

κοινοπραξία κατασκευαστών), που κατασκευάζει το Α/Φ C-130. Ο Κατασκευαστής 

Κύριου Υλικού, εκδίδει το Illustrated Parts Catalog της Τεχνικής Βιβλιογραφίας του 

Κύριου Υλικού, με συγκεκριμένα στοιχεία (P/N, MFC, Περιγραφή κτλ), τόσο για τα 

μείζονα-πλήρη συγκροτήματα του Κυρίου Υλικού (assemblies), όσο και για τα 

επιμέρους υποσυγκροτήματα (sub-assemblies) των εν λόγω συγκροτημάτων, μέχρι 
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το επίπεδο των αναλωσίμων, καθώς και τις πιστοποιημένες τροποποιήσεις επί του 

Κύριου και Λοιπού Υλικού. Ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού είναι δυνατό να 

προμηθεύσει το υλικό, είτε είναι ΟΕΜ του υλικού, είτε όχι. Όταν ο Κατασκευαστής του 

Κύριου Υλικού καταχωρεί το υλικό, στην Τεχνική Βιβλιογραφία που εκδίδει, με το δικό 

του Ρ/Ν, χωρίς να είναι ΟΕΜ, τότε, και για το σκοπό της παρούσας, ο 

Κατασκευαστής θεωρείται ως ΟΕΜ.  

 α/ Στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού 
που φέρει το υλικό, είναι (ή θεωρείται) και ΟΕΜ του υλικού, απαιτείται CoC του εν 
λόγω Κατασκευαστή, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και 
με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή του υλικού.  

  β/ Στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής του Κύριου 

Υλικού, δεν είναι ΟΕΜ του υπό προμήθεια υλικού, απαιτείται CoC είτε του Κύριου 

Κατασκευαστή, είτε του ΟΕΜ. Αμφότερα τα CoC θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα 

από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του παρόχου του CoC και με αναγραμμένο, 

μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή του OEM. 

  (2) Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ΟRIGINAL EQUIPMENT 

MANUFACTURER - OEM):  Είναι κατασκευαστικός οίκος (ή κοινοπραξία 

κατασκευαστών), ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις 

κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα 

αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού.  

 Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ αυτών, απαιτείται CoC αυτού, 

υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, 

μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή.  

  (3) Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής του υλικού: Δεν είναι ΟΕΜ, 

αλλά περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία, είτε του Κύριου Υλικού, είτε του 

ευρύτερου συγκροτήματος/υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω υλικό.  

 Στην περίπτωση προμήθειας υλικού από το εν λόγω Κατασκευαστή, τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά είναι ίδια με αυτά της προμήθειας υλικού από τον ΟΕΜ. 

  (4) Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής, ο οποίος δεν είναι ΟΕΜ, 

και δεν περιλαμβάνεται ως κατασκευαστής στην Τεχνική Βιβλιογραφία είτε του 

Κύριου Υλικού, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος / υποσυγκροτήματος που φέρει το 

εν λόγω υλικό. 

 Στην περίπτωση Εξουσιοδοτημένου Κατασκευαστή επιμέρους υλικού, ο οποίος 

δεν είναι ΟΕΜ, και δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία του Κύριου Υλικού 

(και επομένως στο κείμενο των SB), αυτός θα πρέπει να αποδεικνύει την 

εξουσιοδότησή του. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση προμήθειας υλικού από τον εν 

λόγω Κατασκευαστή, απαιτείται σε κάθε περίπτωση CoC αυτού, το οποίο να 

υπογράφεται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και να φέρει αναγραμμένο, 

μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του Κατασκευαστή. Επιπρόσθετα, απαιτείται 

πιστοποιητικό του ΟΕΜ, στο οποίο να φαίνεται ότι ο εν λόγω Κατασκευαστής (ως 

υποκατασκευαστής του ΟΕΜ: Subcontractor ή Under License), είναι 

εξουσιοδοτημένος από τον ΟΕΜ (ΟΕΜ Certified/Verified) για την κατασκευή του 

συγκεκριμένου υλικού κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προμήθεια του υλικού. 
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 Εναλλακτικώς και ισοδύναμα των ανωτέρω πιστοποιητικών (CoC, 

εξουσιοδοτήσεις) είναι δυνατό να παρασχεθεί από τον Κατασκευαστή πιστοποιητικό 

FAA FORM 8130-3 ή JAA FORM 1 ή EASA FORM 1, για τα συγκεκριμένα υλικά. 

(5) Στην περίπτωση που η πηγή προμήθειας του υλικού είναι 

εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος 

Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου 

(Distributor) του Κατασκευαστή, απαιτείται, πέραν των πιστοποιητικών των 

περιπτώσεων 5α(1), 5α(2), 5α(3), 5α(4) ανωτέρω ανά Κατασκευαστή που δηλώνεται 

και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Κατασκευαστή ή του επίσημου 

Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή, για την ιδιότητα της πηγής ως 

αντιπροσώπου/εκπροσώπου. 

β. Το CoC, καθώς και τα πιστοποιητικά FAA FORM 8130-3 ή JAA FORM 1 ή 

EASA FORM 1 μπορεί να αναφέρονται στην κατασκευή ενός ή περισσότερων 

υλικών, με την προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και περιγράφεται 

αναλυτικά στο CoC ή τα άλλα πιστοποιητικά. Το CoC, καθώς και κάθε άλλο 

πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου των υλικών, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ή 

επικυρωμένο αντίγραφο. 

γ. Η πηγή προμήθειας υλικού, θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά της τα 

πιστοποιητικά με τα οποία θα συνοδεύονται τα υλικά. Στην περίπτωση που είναι 

δυνατή η επιλογή μεταξύ διαφορετικών ισοδύναμων πιστοποιητικών, θα πρέπει να 

συγκεκριμενοποιούνται από τον υποψήφιο προμηθευτή στην κατάθεση της 

προσφοράς, τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τα υλικά κατά την παράδοση. 

δ. Κάθε υλικό το οποίο δεν θα συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα πιστοποιητικά του παρόντος, θα επιστρέφεται στον αντίστοιχο 

προμηθευτή (εφαρμογή διαδικασίας “COLLECT”).  

6. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας που ζητείται να παρασχεθεί από τον 

Προμηθευτή για τα είδη είναι η ακόλουθη : 

 α. Εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών ενός (1) έτους από την παραλαβή 

των υλικών.  

 β. Στην περίπτωση αστοχίας λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή και 

ελαττωμάτων πρώτων υλών (πχ ασυνήθιστη φθορά, λοιπές αστοχίες κλπ), ο 

προμηθευτής δεσμεύεται για ανάληψη της διερεύνησης της αστοχίας, και στην 

περίπτωση που αυτή αποδειχθεί, για την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών 

υλικών. 

7. Ρήτρα Κωδικοποίησης 

 Δεν απαιτείται Ρήτρα Κωδικοποίησης για όσα υλικά είναι ήδη κωδικοποιημένα. 

 

 Υποπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Αλεξανδρής 
Διευθυντής Γ΄Κλάδου ΓΕΑ 

Ακριβές αντίγραφο 
 

Επγός (ΜΗ) Χαρ. Μουτζίκης 

Επιτελής ΓΕΑ/Γ1/2 

 

 


