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ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ CHAFFS & FLARES 

(ΑΕΡΟΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΒΟΛΙΔΕΣ) ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΕ/Π AH-64 DHA 

 

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

 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Στην παράγραφο 1.2.1.3 αναφέρεται: 

Πιστοποιητικό εγγραφής του 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, στο 
«Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64 του 
ν.3978/11. Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη 
σύσταση του Ενιαίου Μητρώου 
Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα 
(ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), που αρμόδια 
υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και 
ενημέρωσή του ορίζεται η Γενική 
Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και 
Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να προσκομίσει είτε 
πιστοποιητικό εγγραφής στο «Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», 
εφόσον είναι  κατασκευαστής - 
υποκατασκευαστής, που διαθέτει 
παραγωγική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, είτε  ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου, στην οποία να 
δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από 
τα άρθρα 57-62 του ν.3978/11 
προϋποθέσεις εγγραφής του στο 
«Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Αμυντικού Τομέα». 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε 
για την αναγκαιότητα, κατοχής 
επιμέρους πιστοποιητικών, όπως 
πιστοποιητικού ΕΚΒΑ «Εθνικού 
Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας», 
για την σύνταξη ένορκης βεβαίωσης, η 
οποία να είναι σύννομη με τις ως άνω 

Αναγράφεται ρητώς και με απόλυτη σαφήνεια η 

διαζευκτική δυνατότητα υποβολής πιστοποιητικού 

εγγραφής στο «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού», εφόσον η ενδιαφερόμενη εταιρεία είναι 

κατασκευαστής – υποκατασκευαστής είτε ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία να 

δηλώνεται ότι πληρούνται οι τιθέμενες από τα άρθρα 

57-62 του Ν.3978/2011 
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προϋποθέσεις των άρθρων 57-62 του 
Ν.3978/11 

2. Αναφορικά με την εγγύηση καλής 
λειτουργίας, παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινίσετε, πως σε περίπτωση που 
κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου 
της εγγύησης καλής λειτουργίας, 
πραγματοποιηθεί τυχών ανάλωση του 
υπο προμήθεια υλικού, αποτέλεσμα της 
ως άνω ενέργειας- ανάλωσης – θα είναι η 
αποδέσμευση μέρους του τηε εγγύησης 
καλής λειτουργίας, αντίστοιχο με αυτό που 
αναλώθηκε ή αυτό θα εξακολουθεί να 
κρατείται μέχρι τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Στους όρους τις διακήρυξης προβλέπονται τα 
παρακάτω: 
 
«ΓΟ-35  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

 1. Εφόσον από την προκήρυξη προβλέπεται 

εγγύηση καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή πριν από 

την έναρξη του χρόνου λειτουργίας, η αξία της οποίας 

καθορίζεται στην προκήρυξη και δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη του 3% της καθαρής αξίας των συμβατικών 

ειδών. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους 

ουσιώδεις όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

Σύμβασης και ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας κατά τρεις μήνες. 
 
ΕΟ-35  Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 
 35.1 Η εγγύηση καλής λειτουργίας που ζητείται 
προσδιορίζεται στην             ΠΕΔ-Α-00599 Έκδοση 1η 
«Προμήθεια Αεροφύλλων - Θερμοβολίδων (Chaff - 
Flare) ΕΕ/Π ΑΗ-64» και συγκεκριμένα, ο ανάδοχος 
πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία των υλικών, σε 
συνθήκες εναποθήκευσης, για διάστημα τουλάχιστον 
10 ετών για τις Θερμοβολίδες (Flare) πυροτεχνικού 
τύπου, τα Αερόφυλλα (Chaff) και τα εμπυρεύματα 
(Impulse cartridge) και διάστημα τουλάχιστον 3ετών για 
τις Θερμοβολίδες (Flare) φασματικού τύπου, από την 
ημερομηνία κατασκευής της κάθε μερίδας αναλωσίμων. 
Στο διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει εντός 4 μηνών υλικό 
που παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κατασκευής.» 
 
 Δεν υφίσταται πρόβλεψη σταδιακής 
αποδέσμευσης της παραπάνω εγγύησης. 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός Διευθυντής 

 

 

Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 
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