
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
B΄ ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Μουρούζη 4 106 74 - ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.:  213 2158037-9 FAX : 210 7407984  
Αριθ. Πρωτ.: 23633 Φ.Σ. 1250/2011 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
    

Αθήνα  14  Ιουνίου  2011 
 
 
 

« Α Π Ο Φ Α Σ Η » 

 
      ΘΕΜΑ:«Έγκριση δαπάνης 2.008.000,00 € - Επέκταση της υπ΄ αριθ. 1250/2010 Σύμβασης με την 

εταιρεία SCORPION SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH, για μίσθωση 1 Ε/Π βαρέως τύπου ΜΙ-
26, με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξης, για παροχή υπηρεσιών στη 
δασοπυρόσβεση το έτος 2011» 

 
Ο Γενικός Γραμματέας ∆ημόσιας Τάξης  
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ∆ιατάξεις: 
1.1. Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19 τ.Α/1-2-1995), «Προμήθειες του ∆ημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των  Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 τ.Α/30-
5-97), Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α/28-2-99), Ν. 3065/02 (Φ.Ε.Κ. 251 τ.Α/18-10-2002).  

1.2. Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 τ.Α/27-11-95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 
141 τ. Α./17-8-2010) «∆ημοσιονομική ∆ιαχείριση και ευθύνη». 

1.3. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 τ.Α/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη 
δημοσίων- Εναρμόνιση  της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76) όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης ∆εκεμβρίου 2007 (L 335)». 

1.4. Του Ν. 2328/1995 (Φ.Ε.Κ. 159 τ.Α/95), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 
2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29 τ.Α./96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 (Φ.Ε.Κ. 135 τ.Α./96) άρθρο 14  σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66 τ. Α/96), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005.  

1.5. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α/2010) σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

1.6. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 τ.Α/16-3-2007) ‘‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’.    

1.7. Του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου». 
1.8. Του Π.∆. 184/2009 (Φ.Ε.Κ. 213 τ.Α/7-10-2009) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».  
1.9. Του Π.∆.189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221 τ.Α/5-7-2009) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργών».  
1.10. Του Π.∆.113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194 τ.Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

2. Τις Αποφάσεις: 
2.1. Υπ’ αριθ. 7004/3/52 από 21-10-2010 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.   
2.2. Υπ΄ αριθ. 48752 Φ.109.1 από 17-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1922 τ.Β΄/13-12-2010) Υφυπουργού 

Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων έκδοσης 
διοικητικών πράξεων για θέματα του Π.Σ. από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη στο Γ. Γ. 
∆ημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σε υπηρεσιακά όργανα του Π.Σ. 
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2.3. Υπ΄ αριθ. 3280 Φ.Π.Π. 2011 από 24-2-2011 Υφ. Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με 
συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών του Π.Σ.  

2.4. Η υπ΄ αριθ. 9592 Φ.Π.Π. 2011 από 30-3-2011 Υφ. Προστασίας του Πολίτη σχετικά με 
συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των υπό προμήθεια ειδών και της 
παροχής υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.  

2.5. Υπ’ αριθ. 2/26324 από 19-4-2011 Υπουργού Οικονομικών σχετικά με το ποσοστό διάθεσης της 
εγγεγραμμένης πίστωσης του Ε.Φ. 43-120 υπό Κ.Α.Ε. 0819. 

2.6. Υπ’ αριθ. 19574 από 4-5-2011 Προϊσταμένου Β’ Κλάδου ∆ιοικητικής Υποστήριξης (Α∆Α 4ΑΤΖΙ-
Π3) εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 4.016.000,00€ για την επέκταση της υπ’ αριθ. 1250/2010 
Σύμβασης το έτος 2011. 

3. Την υπ΄ αριθ. 2/2010 ∆ιακήρυξη με την οποία προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός, για τη μίσθωση 
δύο (2) Ε/Π βαρέως τύπου με αναρτημένο κάδο, χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού τουλάχιστον, 
για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση το έτος 2010, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 
ημερών με εκατόν είκοσι (120) ώρες εγγυημένου χρόνου πτήσης, με δυνατότητα παράτασης ισχύος 
της σύμβασης μέχρι και 31-10-2010, καθώς και με δικαίωμα επέκτασης για το σύνολο ή για μέρος 
των υπό μίσθωση ελικοπτέρων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα έως και το έτος 2013. 

4. Την υπ΄ αριθ. 129/2010 Πράξη του Ζ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που απεφάνθη ότι δεν 
κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος) και της εταιρείας με την επωνυμία SCORPION SERVICES 
EXPORT-IMPORT GmbH για τη παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης με δύο (2) Ε/Π βαρέως 
τύπου, με αναρτημένο κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 λίτρων νερού, για την αντιπυρική 
περίοδο του έτους 2010. 

5. Την υπ΄ αριθ. 1250/2010 Σύμβαση, με την οποία η εταιρεία SCORPION SERVICES EXPORT-
IMPORT GmbH ανέλαβε την υποχρέωση να παράσχει υπηρεσίες στη δασοπυρόσβεση το έτος 2010 
με δύο (2) Ε/Π βαρέως τύπου ΜΙ-26, με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής 
τους, για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση το έτος 2010 και συμβατικό τίμημα 2.008.000,00 € 
ανά Ε/Π (συνολικά 4.016.000,00 € για 2 Ε/Π). Εντός αυτού του ποσού περιλαμβάνονταν: 
5.1. Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»: 

5.1.1. Εκατόν είκοσι (120) ώρες εγγυημένου χρόνου πτήσης, για όλη τη διάρκεια της βασικής 
περιόδου των 90 ημερών από την ημερομηνία που το Ε/Π θα τεθεί σε επιχειρησιακή 
ετοιμότητα, στη τιμή των 1.645.000,00 €.    

5.1.2. Η συντήρηση του Ε/Π από έμπειρο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης και ανταλλακτικά, 
στη τιμή των 88.000,00 €. 

5.1.3. Η μεταφορά του Ε/Π στη βάση στάθμευσης, στη τιμή των 70.000,00 €. 
5.1.4. Η χρήση των πληρωμάτων και του λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», στη τιμή των 

65.000,00 €. 
5.1.5. Οι δαπάνες διατροφής και στέγασης των πληρωμάτων και του προσωπικού τεχνικής 

υποστήριξης και λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», στη τιμή των 65.000,00 €. 
5.1.6. Παντός είδους απαιτήσεις για δαπάνες ασφάλισης του Ε/Π, των πληρωμάτων του,  

επιβαίνοντες, Ι.Κ.Α. καθώς και απαιτήσεις έναντι τρίτων, στη τιμή των 65.000,00 €. 
5.1.7. ∆απάνες τηλεφώνων, FAX  κ.τ.λ. στη τιμή των 10.000,00 €. 

5.2. Η παροχή Υπηρεσιών από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» εταιρεία, εφόσον απαιτούνταν: 
5.2.1. Για κάθε ώρα πτήσης, πλέον των 120 ωρών του εγγυημένου χρόνου πτήσης, στην τιμή 

των 17.000,00 €. 
5.2.2. Για κάθε ημέρα μεταστάθμευσης (διανυκτέρευσης), στην τιμή των 10.000,00 €. 
5.2.3. Για κάθε επιπλέον δεκαπενθήμερο, με ανάλογο εγγυημένο χρόνο πτήσης στην τιμή των 

365.000,00 €. 
5.2.4. Για κάθε ώρα νυχτερινής πτήσης  στη τιμή των 17.000,00 €. 
5.2.5. Για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης στη τιμή των 7.000,00 €. 

6. Την από 10-1-2011 Έγγραφη Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ασοπυρόσβεσης/Α.Π.Σ. προς τον κ. 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επέκταση όλων των 
συμβάσεων μίσθωσης εναερίων μέσων του έτους 2010, μεταξύ αυτών και της 1250/2010 Σύμβασης 
για την μίσθωση δύο (2) Ε/Π βαρέως τύπου ΜΙ-26, με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και 
υποστήριξής τους, για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2011, με την προϋπόθεση αποδοχής από 
την εκμισθώτρια εταιρεία την μη χρήση της δυνατότητας αύξησης του συμβατικού τιμήματος κατά το 
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ποσοστό του μέσου δείκτη τιμών καταναλωτή .   
7. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 1250/2010 Σύμβασης (ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ) στο οποίο προβλέπεται  

ότι: «Η παρούσα σύμβαση μπορεί να επεκτείνεται για ένα έτος κάθε φορά μέχρι και το έτος 2013, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. VI (Σύμβαση-Επεκτάσεις) του παρ/τος Β΄  και 
της παρ. 1 του κεφ. Β΄ του παρ/τος  Ε΄ (Τεχνική Προδιαγραφή) της υπ΄ αριθ. 2/2010 ∆ιακήρυξης».  

8. Την παρ. VI. 2  του Παραρτήματος Β΄ και την παρ. 1.1 του Κεφ. Β του παραρτήματος Ε της 2/2010 
∆ιακήρυξης σύμφωνα με τις οποίες η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της Σύμβασης για 
μέρος ή το σύνολο των υπό μίσθωση ελικοπτέρων κάθε έτος έως και το έτος 2013. 

9. Την από 28-1-2011 επιστολή της εταιρείας «SCORPION SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH» με 
την οποία αποδέχεται μηδενική προσαύξηση στο συμβατικό τίμημα της υπ’ αριθ. 1250/2010 
Σύμβασης κατά την επέκτασή της την αντιπυρική περίοδο 2011. 

10. Το υπ’ αριθ. 3270 Φ.Σ. 1179,1250,1243/2011 από 28-1-2011 έγγραφο Α.Π.Σ./∆ιεύθυνσης 
Οικονομικών με το οποίο ενημερώθηκε η εταιρεία SCORPION SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH 
ότι η Υπηρεσία μας προτίθεται να επεκτείνει την υπ’ αριθ. 1250/2010 Σύμβαση το έτος 2011, για 
παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης με δύο (2) Ε/Π βαρέως τύπου με αναρτημένο κάδο 
χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού τουλάχιστον, με το απαραίτητα προσωπικό πτητικής και τεχνικής 
υποστήριξής τους. 

11. Το υπ’ αριθ. ∆2/Γ/6519/2271 από 3-3-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με  
άδεια εναερίων εργασιών από την Υ.Π.Α.  

12. Το υπ’ αριθ. 12093 από 29-3-2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών/Α.Π.Σ. προς την Υ.Π.Α. 
σχετικά με αδειοδοτήσεις εργασιών για τα ελικόπτερα που μισθώνει το Π.Σ.      

13. Το υπ’ αριθ. ΥΠΑ/∆2/Γ/15353/3466 από 19-05-2011 απαντητικό έγγραφό της ΥΠΑ.    
14. Το υπ’ αριθ. 27/31-5-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών/Α.Π.Σ..    
15. Τις υπ’ αριθ. 1475/11/15-4-2011,  1492/11/2-5-2011, 1502/11/9-5-2011, 1518/11/26-5-2011 και 

1521/11/30-5-2011 επιστολές της εταιρείας SCORPION SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH. 
16. Τα από 15-4-2011 και 6-5-2011 Πρακτικά της Μ.Ε.Π.Α.Π./Π.Σ.  
17. Την υπ’ αριθ. 214/2011 από 3-5-2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους /Τμήμα 

∆’. 
18. Το από 13-5-2011 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Θεμάτων Εναερίων Μέσων. 
19. Το από 1-6-2011 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Θεμάτων Εναερίων Μέσων με το 

οποίο κρίνει ομόφωνα ως τεχνικά αποδεκτά τα δικαιολογητικά για ένα  (1) Ε/Π βαρέως τύπου ΜΙ-26 
με αριθμό νηολογίου EW-300TF και των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξης αυτού,  με 
τις παρατηρήσεις που εμφαίνονται σε αυτό.  

20. Τα υπ΄ αριθ. 26/30-5-2011 και  υπ΄ αριθ. 29/01-6-2011 Υπηρεσιακά σημειώματα  της  ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών του Α.Π.Σ.   

21. Την παράγραφο 1.9.2 του Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος Ε’ της υπ’ αριθ. 2/2010 δ/ξης, σχετικά με 
την μεταφορά υπολοίπου ωρών πτητικού έργου των ελικοπτέρων από το έτος 2010, στο έτος 2011.  

22. Τις από 6-6-2011 και 7-6-2011 εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών / Τμήμα 4ο Προμηθειών του 
Α.Π.Σ. προς την Μ.Ε.Π./Π.Σ., σχετικά με επέκταση της υπ΄ αριθ. 1250/2010 Σύμβασης, με την 
εταιρεία SCORPION SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH για μίσθωση ενός (1) Ε/Π βαρέως τύπου 
με αναρτημένο κάδο χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού τουλάχιστον με το απαιτούμενο προσωπικό 
λειτουργίας και υποστήριξής του, για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση το έτος 2011.  

23. Τα υπ΄ αριθ. 15/6-6-2011 και 17/7-7-2011 πρακτικά της Μ.Ε.Π/Π.Σ. με τα οποία γνωμοδοτεί για την 
επέκταση της υπ’ αριθ. 1250/2010 Σύμβασης το έτος 2011, με ένα (1) Ε/Π βαρέως τύπου με 
αναρτημένο κάδο χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού τύπου ΜΙ – 26, με στοιχεία νηολογίου EW-
300TF, για την άμεση ανάγκη εξυπηρέτησης των επιχειρησιακών αναγκών του Π.Σ. υπό τις 
παρακάτω αιρέσεις: [(α.) ομόφωνα] της τήρησης των παρατηρήσεων-διαπιστώσεων της Επιτροπής 
Τεχνικής Αξιολόγησης Τεχνικών θεμάτων εναερίων μέσων [(β.) ομόφωνα] της προσκόμισης 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της προμηθεύτριας, 
ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (Φ.Ε.Κ. 1673/Β/ 
23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005. [(γ.) ομόφωνα] 
ότι στο συνολικό εγγυημένο χρόνο πτήσης των 120 ωρών ενός (1) Ε/Π, προστίθενται  26 ώρες και 04’ 
πτήσης, από το έτος 2010 [(δ.) ομόφωνα] οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και οι λοιποί όροι, που 
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θα περιληφθούν στη Σύμβαση που θα συνομολογήσει η Υπηρεσία με την εταιρεία, θα πρέπει να 
συμφωνούν με τους όρους και τις απαιτήσεις της 2/2010 ∆ιακήρυξης, σε συνδυασμό με την 
προσφορά της αναδόχου και την υπ’ αριθ. 1250/2010 Σύμβαση, [(ε) κατά πλειοψηφία με ψήφους 4 
έναντι 1], της διερεύνησης του πραγματικά δεσμευτικού χαρακτήρα του χρόνου υποβολής 
δικαιολογητικών τεχνικής αξιολόγησης, με μειοψηφήσασα γνώμη την άποψη περί μη αναγκαιότητας 
στις περιπτώσεις επεκτάσεων.  

24. Το γεγονός ότι από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ. καθορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις 
(αριθμός, τύπος, διασπορά στον Ελλαδικό χώρο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε 
εναέρια μέσα κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2011. 

25. Την επιτακτικού χαρακτήρα ανάγκη άμεσης ένταξης στον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης, ενός (1) Ε/Π 
βαρέως τύπου με αναρτημένο κάδο χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού τουλάχιστον, με το 
απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής τους, για την αντιπυρική περίοδο έτους 2011. 

26. Τις εγγραφείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2011, υπό ΚΑΕ 0819 του 
Ε.Φ. 43-120. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Την έγκριση δαπάνης δύο εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων Ευρώ (2.008.000,00 €) σε βάρος της 
υπό Κ.Α.Ε 0819 πίστωσης του Ε.Φ. 43-120 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, για την 
επέκταση της 1250/2010 σύμβασης το έτος 2011, με ένα (1) Ε/Π βαρέως τύπου ΜΙ-26 με αριθμό 
νηολογίου EW-300TF  και το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής του. Η επέκταση 
της Σύμβασης, για το σύνολο ή μέρος της ποσότητας των Ε/Π προκύπτει από το άρθρο 5 της υπ’ 
αριθ. 1250/2010 Σύμβασης, σε συνδυασμό με την παρ. VI. 2  του Παραρτήματος Β΄ και την παρ. 1.1 
του Κεφ. Β του παραρτήματος Ε’ της 2/2010 ∆ιακήρυξης. 

2. Την αποδοχή του συνόλου των δικαστικών-διοικητικών και τεχνικών δικαιολογητικών και την 
έγκριση του χρόνου υποβολής αυτών με τις  υπ’ αριθ. 1475/11/15-4-2011,  1492/11/2-5-2011, 
1502/11/9-5-2011, 1518/11/26-5-2011 και 1521/11/30-5-2011 επιστολές της εταιρείας SCORPION 
SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH στα πλαίσια της επέκτασης της υπ’ αριθ. 1250/2010 Σύμβασης 
το έτος 2011.   

3. Την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για ένα (1) Ε/Π βαρέως τύπου ΜΙ-26 με αριθμό νηολογίου 
EW-300TF καθώς και των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξης των Ε/Π, που φαίνονται 
στους παρακάτω πίνακες :   
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

A.A. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

1 ALEH YAKAULEU ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 

2 KABANAU ULADZIMIR ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
3 BALANOVICH ANATOLI ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
4 RAKHUBAU ANATOLI ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 
5 AKRESTSIN IHAR Ναυτίλος 
6 SALIKHAU ALBERT Ναυτίλος 
7 KUPRATSEVICH SIARHEI Ναυτίλος 
8 BARTASHEVICH SIARHEI Χειρ.Φορτίου 
9  KRAUCHUK VALERY Ιπτάμ.μηχάν. 

10 RYZHOU IVAN Ιπτάμ.μηχάν. 
11 PIKHLETSKI DZMITRY Τεχνικός  
12 DYDKO VIKTAR Τεχνικός  
13 SOMIKAU EDUARD Τεχνικός  
14 ZHORAU SIARHEI Τεχνικός  
15 POBAT ANDREI Τεχνικός  
16 HAIDA HENADZI Τεχνικός  
17 NIKALAYEUSKI ALEH Τεχνικός  
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A.A. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 
18 HORMASH ULADZIMIR Τεχνικός  
19 LITVINOVICH SIARHEI Τεχνικός  

 Ο τεχνικός εδάφους TSAHOIKA IVAN απορρίπτεται, διότι δεν συμπληρώνεται ο πίνακας της παρ. 
6.14 κεφ. Β΄, της τεχνικής προδιαγραφής. 

  
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 
1 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ιερμηνέας 
2 ΜΙΛΗΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ∆ιερμηνέας 
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ιερμηνέας 
4 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ιερμηνέας 
5 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ιερμηνέας 
6 MILOSAVJENIC NENAD ∆ιερμηνέας 
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ιερμηνέας 
8 ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ιερμηνέας 
9 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ιερμηνέας 

10 ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ιερμηνέας 
11 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ιερμηνέας 
12 ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ιερμηνέας 

 
με τις παρακάτω παρατηρήσεις-προϋποθέσεις:  

 Ο χειριστής με α/α (1) ALEH YAKAULEU θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συγκυβερνήτης. 
 Πριν την έναρξη της περιόδου, ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταθέσει στο Πυροσβεστικό Σώμα 
αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Ε/Π.  

 Η εταιρεία υποχρεούται για την έγκαιρη ανανέωση όσων πιστοποιητικών, αδειών και γενικά 
δικαιολογητικών, τα οποία λήγουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και την κατάθεσή τους 
στην Υπηρεσία.  

4. Την επέκταση της 1250/2010 σύμβασης, για το έτος 2011, με την εταιρεία  SCORPION 
SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση με ένα (1) 
Ε/Π βαρέως τύπου ΜΙ-26 με αριθμό νηολογίου EW-300TF και το απαιτούμενο προσωπικό 
λειτουργίας και υποστήριξης του, για χρονικό διάστημα 90 ημερών, με 120 ώρες εγγυημένο χρόνο 
πτήσης, με συμβατικό τίμημα δύο εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες ευρώ (2.008.000,00 €).  

4.1. Εντός αυτού του ποσού περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της 
‘ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ’ : 
4.1.1. Εκατόν είκοσι (120) ώρες εγγυημένου χρόνου πτήσης, για όλη τη διάρκεια της βασικής 

περιόδου των 90 ημερών από την ημερομηνία που το Ε/Π θα τεθεί σε επιχειρησιακή 
ετοιμότητα, στη τιμή των 1.645.000,00 €.    

4.1.2. Η συντήρηση του Ε/Π από έμπειρο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης και ανταλλακτικά, 
στη τιμή των 88.000,00 €. 

4.1.3. Η μεταφορά του Ε/Π στη βάση στάθμευσης, στη τιμή των 70.000,00 €. 
4.1.4. Η χρήση των πληρωμάτων και του λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», στη τιμή 

των 65.000,00 €. 
4.1.5. Οι δαπάνες διατροφής και στέγασης των πληρωμάτων και του προσωπικού τεχνικής 

υποστήριξης και λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», στη τιμή των 65.000,00 €. 
4.1.6. Παντός είδους απαιτήσεις για δαπάνες ασφάλισης του Ε/Π, των πληρωμάτων του,  

επιβαίνοντες, Ι.Κ.Α. καθώς και απαιτήσεις έναντι τρίτων, στη τιμή των 65.000,00 €. 
4.1.7. ∆απάνες τηλεφώνων, FAX  κ.τ.λ. στη τιμή των 10.000,00 €. 

4.2. Στο συνολικό εγγυημένο χρόνο πτήσης των 120 ωρών του ενός (1) Ε/Π, προστίθενται 26 
ώρες και 04’ πτήσης, ως υπόλοιπο πτητικού έργου, οφειλόμενο από το έτος 2010, σύμφωνα 
με τη παράγραφο 1.9.2 του κεφ. Β΄ του παρ/τος Ε΄ (τεχνική προδιαγραφή) της υπ’ αριθ. 
2/2010 ∆ιακήρυξης. 
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4.3. Σε περίπτωση που έως την καταληκτική ημερομηνία της 31-10-2011 κάποιο Ε/Π δεν  
συμπληρώσει τις ενενήντα (90) ημέρες μίσθωσης, θα μειωθούν αναλογικά  οι ώρες 
εγγυημένου χρόνου πτήσης καθώς και το συμβατικό τίμημα μίσθωσης του Ε/Π.  

4.4. Επίσης η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αποδέχεται να παρέχει υπηρεσίες, εφόσον απαιτηθούν με τιμές : 
4.4.1. Για κάθε ώρα πτήσης, πλέον των εγγυημένων ωρών πτήσης, στην τιμή των 17.000,00 €. 
4.4.2. Για κάθε ημέρα μεταστάθμευσης (διανυκτέρευσης), στην τιμή των 10.000,00 €. 
4.4.3. Για κάθε επιπλέον δεκαπενθήμερο, με ανάλογο εγγυημένο χρόνο πτήσης στην τιμή των 

365.000,00 €. 
4.4.4. Για κάθε ώρα νυχτερινής πτήσης  στη τιμή των 17.000,00 €. 
4.4.5. Για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης στη τιμή των 7.000,00 €. 

5. Την μίσθωση ενός (1) Ε/Π βαρέως τύπου με αναρτημένο κάδο χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού 
τύπου ΜΙ – 26, με στοιχεία νηολογίου EW-300TF μαζί με τα απαιτούμενα πληρώματα πτητικής και 
τεχνικής υποστήριξης των Ε/Π, στα πλαίσια της επέκτασης της 1250/2010 Σύμβασης για το έτος 2011 
με την εταιρεία SCORPION SERVICES EXPORT-IMPORT GmbH. Οι υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν και οι λοιποί όροι, που θα περιληφθούν στη Σύμβαση που θα συνομολογήσει η 
Υπηρεσία με την εταιρεία, θα πρέπει να συμφωνούν με τους όρους και τις απαιτήσεις της 2/2010 
∆ιακήρυξης, σε συνδυασμό με την προσφορά της αναδόχου και την υπ’ αριθ. 1250/2010 Σύμβαση. 

6. Πριν την υπογραφή της υπ’ αριθ. 1250/2011 Σύμβασης η εταιρεία SCORPION SERVICES EXPORT-
IMPORT GmbH υποχρεούται να προσκομίσει: 

6.1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της 
προμηθεύτριας, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, σύμφωνα με την 
20977/23-8-2007 (Φ.Ε.Κ. 1673/Β/ 23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 και  

6.2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής 
αξίας.  

 
  Ο Γενικός Γραμματέας 

∆ημόσιας Τάξης 
 
 
 
 
 

Γρηγόριος Τασούλας  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ : 
AΠΟ∆ΕΚΤΕΣ: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. 
3. SCORPION SERVICES EXPORT-IMPORT Gmbh Πανεπιστημίου 10  -  Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ   Τηλ.: 

210 3616503   FAX: 210 3616514 
4. Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./ Σ.ΚΕ.∆   Ριζαρίου 1 και Μικράς Ασίας  Τ.Κ. 152 33  -  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΤΗΛ.:210 6828220 

- FAX: 210 6828382 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
 1.   ∆ιεύθυνση   Οικονομικών - Τμήμα 4ο (3)     
 2.           “           Τεχνικών  - Τμήμα 2 
 3.           “           ∆ασοπυρόσβεσης - Τμήμα 2o 
 4.           “           Πυρόσβεσης - ∆ιάσωσης  
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